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L’esperàvem molt expectants, després de l’obligada suspensió de tot esdeveniment el 2020 
a causa de la pandèmia i de la celebració adaptada a les circumstàncies del passat 2021. 
Finalment, aquest mes de setembre – des de la prudència, per també de l’emoció difícil de 
contenir– li podrem donar la benvinguda de nou a la Festa Major d’Estiu, l’enyorada cita de 
retrobada després del merescut descans estiuenc.

La pandèmia ens ha pogut afectar de múltiples i molt diferents maneres com a societat. 
Però si hi ha quelcom que no ha aconseguit fer a la nostra ciutat, és minvar el nostre sentit 
de pertinença, ni tampoc el tarannà sociable, amant de la companyonia i les coses bones 
de la vida. Estic segura que els colomencs i les colomenques sabrem gaudir, amb alegria 
i respecte, de la recuperació de la versió genuïna de l’esdeveniment més esperat de l’any!
I és que la Festa Major d’Estiu d’enguany aglutina desenes de propostes dirigides a tots 
els públics, prenent l’espai públic en una inesgotable desfilada d’activitats, que posen de 
manifest la voluntat del govern municipal que encapçalo de democratitzar sense embuts 
l’accés real a la cultura.

Així, podrem gaudir de destacadíssims noms del panorama artístic: Manel, Quim Masferrer, 
Rosa López, Miki Núñez, Tanxugueiras, Los Enemigos, Suu o Andrea Motis us oferiran des 
dels nostres millors escenaris el talent que els ha fet cèlebres. I disposaran del seu espai 

innegociable una plèiade d’artistes amb segell colomenc que, sens dubte, aprofitaran el 
trampolí ofert per a donar a conèixer els fruits del seu del seu esforç i la seva creativitat.
No faltaran les tradicions populars, a càrrec de les nostres estimades colles, ni les fires 
d’atraccions i entitats, ni els actes esportius, ni les propostes destinades al públic familiar 
repartides per tots els districtes. Com no pot ser d’una altra manera, hi trobareu una mica 
de tot per a tothom!

Des del seguici i el pregó a càrrec del gran podòleg Martín Rueda, al piromusical i els 
concerts de final de festa, els diferents equips municipals hi treballaran de valent perquè 
pugueu gaudir d’unes celebracions encisadores i segures. Només heu de posar de la vostra 
part perquè l’estima i la consideració per les persones i l’entorn siguin una constant. Sé, 
de ciència certa, que viurem uns dies plens de sana diversió i civisme. Ens ho mereixem, 
ben segur!

Ara, sí que sí, ho podem dir ben alt... Torna la Festa Major, torna la Festa de sempre! Visca 
la Festa Major d’Estiu i visca Santa Coloma!

Núria Parlon
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Celebrem la Festa Major d’Estiu amb civisme i bona convivència

19h: Repic de Festa Major
Des del campanar de l’Església Major. 

19h: Seguici inaugural L’inici de la 
Festa estarà protagonitzat per la desfi-
lada de tots els elements festius de la 
ciutat.

21h: Pregó de Festa Major El doctor 
Martín Rueda Sánchez és un reconegut 
podòleg especializat en l`àmbit esportiu. 
Balcó de l’Ajuntament. 

22h: Paula Piñero Dúo + Lia Sampai
Paula Piñero oferirà un concert amb temes 
propis i amb una varietat d’influències que 
transiten entre la música clàssica, el pop 
i el jazz. Lia Sampai ens delectarà amb un 
recull de cançons de forta arrel mediterrà-
nia. A Mas Fonollar. 

Divendres 2 de setembre

22h: Les Buch + Chaqueta de Chán-
dal Pantocrator + Los Estanques + La 
Élite E FISC-Sintonitzza reconquereix el 
parc d’Europa i ho farà de la mà d’una des-
ena de grups d’allò més diversos, repartits 
entre les nits de divendres i dissabte.

22h: Rosa López + Kiko Osuna Kiko 
Osuna obrirà la nit amb un conjunt de 
composicions que naveguen entre la mú-
sica flamenca i els arranjaments urbans. 
Rosa López sortirà a l’escenari de la plaça 
del Rellotge per fer-nos vibrar. 

23h: Orquestra Venus Elegant, clàssica 
i amb molta personalitat. La Orquestra 
Venus desembarca a l’envelat de la plaça 
de Pau Casals.

22:30h: Manel + Hotel Cochambre + 

Programa Festa Major Santa Coloma 2022
Tota la programació, dia a dia, hora a hora

Festa Major Santa Coloma 2022Festa Major Santa Coloma 2022

Rafa Giménez 2 Worlds + DJ Richard 
Sistema 3 Manel aterra a Santa Coloma 
per a presentar les cançons del seu darrer 
àlbum, tot engegant la primera nit de con-

certs a la plaça de la Vila. Hotel Cocham-
bre i els DJ Rafa Giménez 2 Worlds i DJ 
Richard Sistema 3 seran els encarregats 
d’allargar la festa.

Tot el dia: 2a Edició del Violeta Fes-
tival La CIBA presenta la segona edició 
del Violeta Festi- val, esdeveniment in-

Dissabte 3 de setembre

fantil i familiar coeducatiu, una proposta 
lúdica, feminista i innovadora adaptada a 
diferents franges d’edat.

12:30h Compañía Flamenca Sensacio-
nes Envelat de la plaça de Pau Casals.

15h: 14è Aniversari Kinky Roots & 
Fyah a.k.a. Santako Warriors Festa es-
portiva i musical. Skate Park de Can Zam.

De 17:30h a 20h: XXVII Trobada de Ge-
gants Plantada als Jardins de Can Siste-
ré, cercavila, mostra de balls a la Plaça de 
la Vila i cercavila de cloenda. 

19h: Kasumay A càrrec del Circ Los. Jar-
dins del Museu Torre Balldovina.

19h: Teatre Arrossegat de CatalunyaA 
càrrec de Teatre Un. Jardins de Can Sisteré.

19h. Dàmaris Gelabert Concert infantil. 
Parc del Motocròs.

18h: Humans, més humans 7a edició 
de la Biennal d’Art de Santa Coloma de 
Gramenet. Centre d’Art Contemporani Can 
Sisteré.

19h: N9U – Esbart Sant Martí  Especta-
cle de dansa. Teatre Sagarra.
20h: “Dona’m corda!”  Exposició dels 

75 anys del Centre Excursionista Puig-
castellar. Museu Torre Balldovina.

22h: MAS FEST Lil Russia + Las Bajas Pa-
siones + Bizaplayers. Concerts al Mas Fonollar. 

22h: Wild Mamas + Tori Sparks + 
La Perra Blanco + Los Enemigos + 
Fundación Francisco Frankenstein 
El FISC-Sintonitzza reconquereix el parc 
d’Europa, el seu hàbitat natural, i ho farà 
de la mà d’una desena de grups d’allò més 
diversos, repartits entre les nits de diven-
dres i dissabte.

22h: Suu + Andrea Motis Concerts a 
l’envelat de la plaça de Pau Casals.

22h: Correfoc d’Estiu Correfoc en el 
qual tornarem a omplir de guspires, foc 
i música els carrers de la nostra ciutat! 
Inici a l’Església Major. Final al parc 
d’Europa.

22h: Aquellos Cantos Locos + Apto para 
Consumo Concerts a la Plaça del Rellotge.

23h: Varry Brava + Los 40 On Tour 
Concerts a la Plaça de la Vila
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12h: Vermut de Festa Major amb la 
Cobla Orquestra Selvatana Envelat de 
la plaça de Pau Casals.
 
12:30h i 19h: Upper Vol. 1 Concert al 
Centre de Recursos Juvenils Mas Fono-
llar.

12h: Migada popular Pèrgola del parc 
d’Europa.

12h: Trobada castellera Plaça de la Vila.

Diumenge 4 de setembre

Dilluns 5 de setembre

17h: Torneig de FIFA 2022 Centre d’Art 
Contemporani Can Sisteré.

18h: Festa de l’Escuma Plaça de la Me-
diterrània.

18h: Kids Dance Plaça del Barri Llatí.

18h: Inflables aquàtics Plaça de la Sa-
grada Família.

18h: Santako Young School Concert al 

Parc d’Europa.

19h: Quim Masferrer Espectacle de tea-
tre al Teatre Sagarra.

0h: Los Diablos Concert a la Plaça de la 
Vila.

21h: Daniel Felices Concert al Centre de 
Recursos Juvenils Mas Fonollar. 

22h: Rockcollection Concert a l’Envelat 

de la plaça de Pau Casals.

22h: Mag Didak Espectacle de màgia a 
la Plaça del Rellotge.

22h: Espectacle amb drons A càrrec 
de Flock Drone Art. Parc de Can Zam, 
zona estació de Metro L9.

00h: La Loca HisteriaConcert a la 
Plaça de la Vila. 

4 Núm. 455Redacció - redaccio@diaridesantacoloma.comFesta Major Santa Coloma 2022

12h: Recital poètic Centre d’Art Contem-
porani Can Sisteré.

19h: Petit Marremangu A càrrec de Pep 
Callau i els Pepsicolen. Espectacle infantil 
a la Plaça del Rellotge.

19h: Cafuné A càrrec de la Cia. Du’K’tO. 
Espectacle infantil al Centre de Recursos 

Juvenils Mas Fonollar. 

22:30h: Piromusical Parc de Can Zam. 

21h: Miki Núñez Concert de final de 
Festa Major. Parc d’Europa. 

23:15h: Tanxugueiras Concert de final 
de Festa Major. Plaça de la Vila.
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Els treballs es poden presentar fins al 30 d’octubre d’enguany

El Premi de Fotografia Isabel Rojas 
celebra la cinquena edició

Els premis es lliuraran al desembre

L’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, el Consell Municipal 
d’Accessibilitat i l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Joan Baptista 
convoquen el V Premi de Fo-
tografia Isabel Rojas. La temà-
tica d’aquesta edició és la dis-
capacitat (física, intel·lectual 
i/o sensorial) i les fotografies 
poden reflectir qualsevol as-
pecte de la vida diària (feina, 
educació, esport, oci, turis-
me, cultura, etc). Els treballs 
es poden presentar fins al 30 
d’octubre de 2022. Podeu con-
sultar tots els detalls sobre el 
format, calendari, requisits, 
etc, a les bases del concurs. 
 
Visibilitzar l’ELA
Aquest Premi és un homenat-
ge a Isabel Rojas Castrover-
de, adrianenca que va viure i 
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treballar a Sant Adrià fins a la 
seva mort a causa de l’Escle-
rosi Lateral Amiotròfica (ELA). 
Va impulsar la creació de l’Ar-
xiu Municipal que porta el seu 
nom, va lluitar per millorar 
l’accessibilitat del municipi i 
per la igualtat d’oportunitats 
de les persones amb diver-
sitat funcional i va treballar 
incansablement per visibilit-
zar l’ELA, recaptar fons per a 
la recerca de la malaltia i per 
donar suport a les persones 
afectades i a les seves famílies. 
Gran aficionada a la fotografia, 
aquest concurs és un reco-
neixement a la Isabel. El lliu-
rament de premis tindrà lloc el 
2 de desembre en el marc dels 
actes de celebració del Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat.

Agost de 2022 11

La policia local evita una ocupació a 
Santa Coloma

Persecució culminada 
amb dos detinguts 
per robatori i drogues

Sant Adrià 
instal·la punts 
liles contra 
les agressions 
sexistes

Ocupació evitada al Districte VI de 
Santa Coloma gràcies a la col·labo-
ració del veïnat amb la Policia Local. 
Gràcies a l’alerta ràpida i la comuni-
cació dels veïns i veïnes amb les pa-
trulles es va saber que dues persones 
havien accedit a un habitatge forçant la 
porta d’entrada d’un pis en obres i ge-

La Policia Local de Sant Adrià de Besòs 
ha protagonitzat una persecució que ha 
acabat amb dos detinguts per presumpte 
robatori i, un d’ells, també per possessió 
d’estupefaents. A més, en atendre una 
trucada per una baralla al carrer, la pa-

La campanya Per unes festes lliures 
d’agressions sexistes, que es va posar en 
marxa l’any 2017, hi serà present també 
en l’edició de la Festa Major d’enguany 
(del 8 a l’11 de setembre) per garan-
tir una celebració cívica i respectuosa. 
Qualsevol persona que pateixi o vegi un 
assetjament o una agressió sexual es pot 

nerant desperfectes per valor de 1000 
euros. Gràcies a la informació dispo-
nible els agents de les patrulles poli-
cials van poder constatar la descripció 
de les persones responsables i es va 
aixecar l’acta corresponent. L’immoble 
va quedar protegit i a disposició del 
propietari legítim.

trulla de la Policia Local va comprovar 
que un dels individus tenia una ordre de 
recerca pendent i el van detenir. També 
s’ha denunciat quatre persones per ac-
cedir a la zona tancada de la platja del 
Litoral. 

adreçar als dos Punts Lila que s’ins-
tal·laran al municipi: punt Lila de la pl. 
de la Vila (l’horari serà el 8 de setembre, 
de 22h a 2h; el 9 de setembre, de 22 a 
3h; i el 10 de setembre de 22 a 4h) i punt 
Lila de la Rambleta amb c. Joaquim Blu-
me (l’horari d’atenció serà el dia 10 de 
setembre, de 22 a 4h). 

Desperfectes de més de 1.000 euros

La Policia també deté una persona en cerca

Hi haurà punts liles a tot el municipi 
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Marina Port Fòrum seleccionat per al Programa 
Superiots de la 37a Copa Amèrica

Marina Port Fòrum ha estat de-
signat «Preferred Marina» per a 
la 37a Copa América (America’s 
Cup). El port esportiu de Sant 
Adrià ha subscrit un acord amb 
BWA Yachting, agència desig-
nada per l’organització d’aques-
ta edició de la Copa América per 
a la gestió del Programa Supe-
riots que coordinarà un sistema 
de reserves centralitzat per a 
l’atracada d’aquest tipus d’em-
barcacions. L’empresa BWA 
Yachting té una experiència 
consolidada en aquest esdeve-
niment ja que va dur a terme la 
gestió del programa de supeiots 
en la 34a i 35a edicions de la 
Copa América. Els responsables 
de BWA Yachting i de la 37a 
America’s Cup, després d’ava-
luar els serveis i els estàndars 
de qualitat que ofereix el port 
esportiu de Sant Adrià, l’han Gran notícia pel Port 

La regata convertirà el port esportiu de Sant Adrià en una marina de referència 

escollit per oferir el sistema de 
reserves premium, un ventall de 
serveis VIP i el calendari social 
en el que podran confiar les flo-
tes internacionals de superiots 
de la 37a Copa Amèrica.

Pantalà exclusiu
Port Fòrum compta amb un 
pantalà d’ús exclusiu, segregat 
del moll, que garanteix la se-
guretat de les embarcacions, 
així como la privacitat dels 
seus amarristes. A més a més 
ofereix tot un ventall de serveis 
de qualitat tant per als vaixells 
com per a les tripulacions. La 
celebració d’aquesta regata in-
ternacional de vela convertirà 
el Port Fòrum en una marina de 
referència pel que fa a la quali-
tat de les instal·lacions i serveis 
per a embarcacions de gran en-
vergadura.

Núm. 45512 ACTUALITAT COMARCAL
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Sant Adrià col·labora amb els afectats per l’incendi 
de la plaça Mossèn Anton per buscar una solució
Crida als propietaris de pisos buits del territori perquè els lloguin als veïns i veïnes

Interessats poden oferir els seus pisos 

L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, 
es va reunir el 16 d’agost amb repre-
sentants del veïnat i l’administrador del 
bloc de pisos de la pl. Mossèn Anton, 
afectat per l’incendi que va tenir lloc el 

passat 7 d’agost als baixos de l’edifici. 
L’objectiu de la reunió era buscar una 
solució d’allotjament per als veïns i veï-
nes mentre no puguin tornar a les seves 
llars. 

 Problema d’allotjament
El veïnat va explicar en la reunió que la so-
lució d’allotjament urgent oferta per les as-
segurances s’esgota aviat i malgrat que les 
companyies els atorguen un ajut de lloguer 
per uns mesos es troben d’una banda, amb 
una manca de pisos de lloguer assequible 
i, d’altra banda, amb problemes per acce-
dir-hi perquè se’ls demana una fiança i un 
contracte d’anys. 
 
Opcions habitacionals
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha 
col·laborat amb els veïns i veïnes fent una 
prospecció a fons de les diferents opcions 
habitacionals al municipi i al seu entorn. 
En aquesta época estival les alternatives 
són escasses, però s’ha trobat una que 
és l’estada temporal fins al 30 d’agost als 
apartaments de la residència d’estudiants 
Micampus, aquesta estada l’assumirien les 
assegurances. Han acceptat la proposta una 
desena de veïns i la resta ha preferit conti-
nuar a cases de familiars. 

A partir del 30 d’agost
A més a més, com a solució a partir del 30 
d’agost l’Ajuntament està fent gestions per 
trobar diferents tipologies de pisos buits en 
el territori perquè els veïns i veïnes que ho 
necessitin tinguin una opció d’allotjament 
-el pagament del qual anirà a càrrec de les 
assegurances- fins que puguin tornar a les 
seves llars. En aquesta línia, l’Ajuntament 
vol fer una crida als propietaris de pisos 
buits de Sant Adrià i l’entorn, perquè els 
ofereixin en lloguer temporal al veïnat afec-
tat mentre durin les obres de rehabilitació 
de l’edifici. 

Oferir pisos
Les persones interessades en oferir els 
seus pisos en lloguer per a aquesta finalitat 
poden trucar al tel. 678069987 o enviar un 
mail a ccamilleri@sant-adria.net Finalment, 
el consistori també ha ofert suport i acom-
panyament jurídic als afectats a través de 
l’ OMIC, Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor.

Núm. 45514 ACTUALITAT COMARCAL

GABRIEL RUFÍAN FITXA PER 8TV PER FER EL PROGRAMA 
‘LA FÀBRICA’

PROP DE 500 VEÏNS ES QUEDEN SENSE LLUM PER LES FORTES 
TEMPESTES

La cadena catalana de televisió 8TV ha fi-
txat per a la nova temporada que arrenca 
al setembre Gabriel Rufián, que presentarà 
un programa d’entrevistes. El diputat i por-
taveu d’ERC al Congrés dels Diputats i al-
caldable a les pròximes eleccions de Santa 
Coloma ha arribat a un acord per emetre en 
aquesta cadena el seu programa ‘La Fábri-
ca’, que actualment es publica en un canal 
de YouTube i on entrevista personatges de 
diferents sectors de la societat. A 8TV, el 
programa s’emetrà en horari de màxima au-

Prop de 500 clients, en concret 472, de 
la xarxa de distribució elèctrica d´En-
desa de Santa Coloma de Gramenet van 
quedar-se sense llum des de les 18:10h 
del passat diumenge 21 d´agost. Segons 
expliquen des d’Endesa, la tempesta i 
els llamps que van caure sobre l’àrea de 
Barcelona van provocar que, en un dels 
trams descoberts de la línia de mitjana 
tensió (25 kV) del barri de Can Franquesa 
de Santa Coloma, s’escampés una trama 
del cablatge. Des de la distribuïdora elèc-

diència els diumenges, a les 22h.  Mantin-
drà el seu escenari habitual per a tres de les 
entrevistes mensuals, però la quarta es farà 
en un lloc diferent de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Després de fer-se pública la 
notícia, el diputat d’ERC s’ha mostrat “con-
tent per l’equip i per la gent que ens veu”, 
però ha volgut fer una sèrie d’aclariments 
a través del perfil de Twitter. “Jo ni cobro, 
ni tinc vinculació contractual amb ningú”. 
Segons Rufián, “ho fem perquè ens agrada 
fer-ho”.

trica assenyalen que aquesta incidència 
va afectar en un inici uns 6.500 clients, 
però que, cap a les 20h, la majoria van 
poder ser reconnectats a trams alternatius 
de la xarxa. A Santa Coloma, l’Ajunta-
ment va anar informant sobre les actua-
litzacions en l’hora fixada per Endesa per 
restablir completament el servei. Primer 
es va anunciar a les 10h del matí del dia 
següent, però es va haver d’esperar fins a 
la tarda per tal de recuperar la xarxa to-
talment. 

Agost de 2022

Serà alcaldable per Santa Coloma 

Impactants tempestes a l’AMB
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VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

TAROT ANA

690 902 485

A tus dudas... tus preguntas, 
respuestas sinceras, 

solo la verdad

(Mayores de 18 años)

Hi ha 2.000 metres quadrats pintats

Més calor que en els darrers 20 
anys. Santa Coloma ha viscut 
un agost d’altes temperatures i 
d’una sensació tèrmica que no es 
vivia a la ciutat des de feia molt 
temps. El 2021, la temperatura 
mitjana màxima va fregar els 29 
graus. En aquest 2022 s’ha enfilat 
fins als 32, assolint màximes de 
35. S’han registrat temperatures 
que no es veien des de l’agost de 
2003.
 
Rècords nacionals
L’estiu d’aquest any és un dels 

quatre més calorosos a Espanya 
des d’almenys el 1950, després 
de registrar dues onades de calor: 
una d’elles, la més primerenca 
des que hi ha registres; i la se-
gona, la més intensa i la tercera 
més llarga des del 1975, any en 
què comença la sèrie històrica de 
l’Agència Estatal de Meteorologia 
(Aemet) sobre aquests fenòmens. 
Aquests episodis han multiplicat 
els sinistres forestals fins al punt 
que aquest estiu ja és el pitjor de 
l’última dècada en grans incendis 
a Espanya.

El Sagarra celebra el seu 25è aniversari 
com espai escènic de referència 
Quim Masferrer inaugurarà la programació de tardor amb ‘Bona gent’

Des del 2003 que 
a Santa Coloma no feia 
aquesta calor

La programació de tardor omplirà el teatre 

Al llarg d’aquests 25 primers 
anys de vida, el Teatre Sagarra 
s’ha consolidat com l’espai es-
cènic referent no tan sols a la 
nostra ciutat. Coincidint amb 
els 25 anys del teatre, la pro-
gramació d’aquesta tardor serà 
de primer nivell. S’iniciarà el 
diumenge, 4 de setembre, coin-
cidint amb la Festa Major d’Es-
tiu. Serà amb el televisiu Quim 
Masferrer (El foraster de TV3) i 
el seu muntatge ‘Bona gent’ on 
el públic és el veritable protago-
nista.  ‘L’Adversari’ amb Pere Ar-
quillué i Carles Martínez dirigits 
per Julio Manrique, una adap-
tació teatralitzada de la cèlebre 
novel·la d’Emmanuele Carrère, 
serà un dels plats forts d’aquest 
programa (28/9), una de les co-
produccions en les quals parti-
cipa el Sagarra. L’altre és Pares 
Normals, la primera comèdia 

musical dels  Amics de les Arts 
dirigida per Sergi Belbel (12 i 
13/11).
 
Tots els gèneres
Un cop més, el programa in-
clou els especials del Sagarra 
i el cicle Sagarra Comedy que 
comptarà amb l’actuació del 
també televisiu David Fernández 
(9/12). L’escena local omplirà de 
talent colomenc l’escenari amb 
les companyies Cocoteva, Clis 
Clis i Nyac i L’Excèntrica. Altres 
espectacles com ‘Frank. La in-
creïble història d’una dictadura 
oblidada’, XIX Premi Llibreter 
d’Àlbum il·lustrat 2018, arriba-
ran amb la tardor a l’escenari, 
com ho farà un dels festivals 
amb més caliu de tot l’any, el 
FITI, la fira de teatre inclusiu, 
que celebrarà la seva XII edició 
del 24 al 27 de novembre.
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Un incendi en un local ocupat obliga a evacuar 
58 veïns i 21 interns d’una residència

El passat 7 d’agost, un incendi declarat 
als baixos d’un local ocupat al carrer Sant 
Joaquim va obligar a desallotjar 58 veïns i 
21 interns d’una residència de gent gran. 
10 dotacions dels Bombers de la Genera-
litat i vuit unitats del Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al 
lloc dels fets. Sis persones van haver de 
ser traslladades a centres hospitalaris per 
inhalació de fum, encara que en cap cas 
en un estat greu. Segons els Bombers, el 
foc, de gran intensitat, va poder afectar el 
forjat de l’edifici. La primera planta va ser 
la més afectada. 

Local ocupat
Els veïns asseguren que el local ocupat 
era ple d’objectes, plàstics i fustes. L’ajun-
tament havia instat la propietat a iniciar el 
procés de desnonament, però el local es-
tava ocupat des de feia 5 anys. Segons els 
testimonis afectats, hi vivia una parella que 
estava causant moltes molèsties als veïns. 10 dotacions de Bombers s’hi van desplaçar

El local està ocupat des de fa cinc anys i hi vivia una parella Els Bombers apagant 
el foc

Núm. 455
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SANTA COLOMA TÉ 430 METRES DE MURAL 
VISUAL SEGUINT EL RIU BESÒS

Hi ha 2.000 metres quadrats pintats

L’EcoAula Visual del Riu 
Besòs, una mostra de la bio-
diversitat colomenca al llarg 
del Parc Fluvial del Besòs, 
és un mural educatiu de 430 
metres de llarg i 4,7 metres 
d’alt, a més a més, de la 
base de l’antiga torre d’alta 
tensió. Amb una superfí-
cie total pintada és de més 
de 2000 metres quadrats 
a càrrec de l’artista Swen 
Schmitz Coll, especialista 
d’aquest tipus d’accions, 
forma part del programa 
educatiu i de ciència ciuta-

dana del Refugi de Biodiver-
sitat que l’Ajuntament està 
impulsant en col·laboració 
amb l’Àrea Metropolitana 
i amb la Fundación Biodi-
versidad del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. Recull prop de 
100 espècies vegetals i ani-
mals i diferents hàbitats del 
Riu Besòs, i disposarà d’una 
senyalització específica per 
la identificació i una guia 
didàctica en paper i virtual 
a disposició de les escoles i 
de la ciutadania.

20 Núm. 455

Zapatero inaugurarà amb Parlon la Cimera 
Iberoamericana de Santa Coloma
Se centra en les Agendes Locals de Gènere i es farà del 18 al 21 d’octubre

Més de 30 conferències de líders internacionals 

La VI Cimera Iberoame-
ricana d’Agendes Locals 
de Gènere es realitzarà al 
mes d’octubre (18-21) al 
municipi de Santa Coloma 
de Gramenet. L’esdeveni-
ment ubicarà la ciutat com 
a referent internacional en 
les polítiques d’igualtat 
de gènere i, alhora, aco-
llirà una cita que reunirà 
representants de ciutats, 
països i institucions de 
tot el món, i que se cele-
brarà, per primera vegada, 
al continent europeu. Hi 
haurà més de 30 conferèn-
cies de líders internacio-
nals en matèria de gènere i 
feminisme. Hi participaran 
dones i homes d’arreu del 
món: Espanya, Itàlia, Ar-
gentina, Equador, Brasil, 
Xile, Uruguai, Colòmbia, 

Mèxic, Kènia, Paraguai, 
Costa Rica. L’expresident 
espanyol, José Luís Rodrí-
guez Zapatero, inaugurarà 
la Cimera amb l’alcaldessa 
Núria Parlon. L’Ajunta-
ment de Santa Coloma ha 
fet de la igualtat de gènere 
un objectiu que travessa 
transversalment els plans 
estratègics de ciutat; la 
incorporació de la pers-
pectiva de gènere al pres-
supost municipal n’és un 
exemple. Fins al moment 
s’han desenvolupat cinc 
edicions de Cimeres Ibe-
roamericanes d’Agendes 
Locals UIM a les ciutats 
de Còrdova (Argentina), 
Aguascalientes (Mèxic), 
Santiago de Xile, Cuenca 
(Equador) i a l’Estat de 
Colima (Mèxic).

ACTUALITAT COMARCAL
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S’instal·la un equip de monitorització 
en temps real de la qualitat de l’aire

L’Àrea d’Ecologia de l’AMB ha instal·lat un 
equip de mesura de la qualitat de l’aire a 
la plaça de la Vila de Sant Adrià de Besòs. 
L’objectiu és monitoritzar i conèixer, en 
temps real, els valors de diferents conta-
minants atmosfèrics i de les condicions 
meteorològiques. L’equip funcionarà du-
rant tot el que queda d’any i incorporarà in-
formació complementària a la ja obtinguda 
mitjançant el Projecte Europeu Interreg 
Sudoe NanoSen AQM, que va finalitzar al 
2021. Aquest tipus de mesuraments tem-
porals s’afegeixen als que realitza en con-
tinu la Xarxa de Prevenció i Vigilància de 

L’equip funcionarà durant tot el que queda d’any

L’objectiu és monitoritzar i conèixer, en temps real, els valors de diferents contaminants

la Contaminació atmosfèrica (XPVCA) de 
la Generalitat de Catalunya, amb l’estació 
ubicada al Carrer Olímpic, i que serveixen 
per valorar la qualitat de l’aire

Préstec a municipis
L’any 2023 els equips s’oferiran, en prés-
tec durant períodes aproximats d’un any, a 
altres municipis per ordre de petició. Els 
equips puntuals sovint no donen resultats 
prou robustos i es creu que amb aquest 
nou tipus de mesuradors es podrà millorar 
el coneixement sobre la qualitat de l’aire. 
Això pot facilitar la implantació de mesures 

Es repetirà la ruta al novembre 

La Ruta Tapa edició estiu 2022 es va ce-
lebrar del dijous 14 al diumenge 17 de 
juliol i va comptar amb la participació 
de tretze establiments. Durant aquells 
dies els consumidors i consumidores 
van escollir les millors tapes dels bars 
i restaurants, omplint les butlletes de 
participació i dipositant-les en les ur-
nes disponibles als locals. Es van reco-
llir un total de 429 butlletes. Un cop fet 
el recompte, les tapes més votades han 
estat: l’Inici (primer lloc), El Pulpero 
de Lugo (segon lloc) i D’Seven (tercer 
lloc). 

Premis diversos 
Al setembre es farà lliurament d’una placa de 
reconeixements als tres guanyadors. També 
es realitzarà un sorteig entre totes les butlle-
tes participants. Els guanyadors rebran els 
següents premis: un menjar o sopar en el 
bar guanyador valorat en 100€ i un lot sor-
presa valorat en 100€; lot sorpresa valorat 
en 100€ i un lot sorpresa valorat en 80€. 
Per primer cop, la Ruta Tapa ha realitzat un 
sorteig a Instagram. La persona guanyadora 
rebrà un lot de productes valorat en 50€. La 
Ruta Tapa edició hivern 2022, se celebrarà 
del dijous 17 al diumenge 20 de novembre.

L’Inici, Pulpero de Lugo i 
D’Seven, tapes més votades de 
la Ruta Tapa estiu 2022

relacionades amb la Llei de Canvi Climàtic 
o altres accions en el mateix sentit com, 

per exemple, augmentar els punts de me-
sura arreu del territori.
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24 25ACTUALITAT COMARCAL ACTUALITAT COMARCALAndrés del Castillo - redaccio@diaridesantacoloma.com Andrés del Castillo - redaccio@diaridesantacoloma.com

Manel, Miki Núñez, Rosa López, Tanxugueiras i 
Los Enemigos encapçalen el cartell de la Festa Major

La Festa Major d’Estiu se celebrarà del 2 
al 5 de setembre tornant a la normalitat 
pre-Covid19 i mantenint el seu esperit 
inclusiu i eclèctic, solidari, participatiu, 
ecològic i segur. “Tornem amb moltes 
ganes i molta empenta amb una edició de 
la Festa Major d’Estiu amb una important 
participació del talent local i amb un munt 
de propostes per a tothom, sense oblidar 
el caràcter solidari i participatiu que és 
dins el tarannà de la nostra gent. Us con-
vido a gaudir de la nostra ciutat, de la seva 
gent i d’aquest programa festiu”, afirmava 
Núria Parlon duran la presentació de la 
festivitat.

Segell colomenc
Hi haurà un total de 98 activitats, 44 d’elles 
amb segell colomenc i amb la participació 
de 17 artistes locals. La Festa Major d’Es-
tiu començarà divendres 2 de setembre, 
amb cercavila i el pregó a càrrec del doc-
tor Martín Rueda, prestigiós podòleg co-
lomenc i que es podrà seguir també online 

Hi actuaran 17 artistes locals i es faran un total de 98 activitats

a través del canal de YouTube Ikonograma.
Els noms propis 
Divendres, 2 de setembre, a la nit, con-
certs dels Manel i de Hotel Cochambre a 
la Plaça de la vila. Rosa López ho farà a la 
Plaça del Rellotge. La nit de dissabte, 3 
de setembre, actuació de Varry Braba i Los 
40 on Tour a la Plaça de la Vila. Dins el 
festival Sintonittza ho faran Los Enemigos 
al Parc d’Europa. Suu i Andrea Motis ho 
faran a l’envelat de la plaça Pau Casals. 
Diumenge, 4 de setembre, la nit estarà 
amenitzada amb els concerts de Los Dia-
blos, Santabárbara i La Loca Histeria, a la 
plaça de la Vila. La mateixa nit hi haurà 
un espectacular show amb drons a càrrec 
de Flock Drone Art, al parc de Can Zam. 
La nit de dilluns acabarà amb el tradicio-
nal piromusical al Parc de Can Zam i amb 
un doble cartell d’impressió.  Miki Núñez 
(Parc Europa) i Tanxugueiras (plaça de la 
Vila) posaran punt final a una Festa Major 
per al record amb una vetllada de sabor 
eurovisiu.
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Miki Núñez tocarà al Parc EuropaRosa López està de gira per tot el país

Manel, gran cap de cartell de la Festa

Festa Major Santa Coloma 2022

La presentació 
de la festa

Tanxugueiras actuarà a la plaça de la Vila

Los Enemigos actuen en el marc del Sintonitzza Festival
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Els més petits seran els protagonistes

El mocador solidari omple 
Santa Coloma d’aliments 
pels més necessitats

La Festa Major alternativa reapareix 
després d’un any absent
Comença el 2 de setembre amb el Cercabirres al parc de Can Peixauet

Cal fer un donatiu de 2 euros

El cartell amb la programació

Des del passat 22 d’agost s’ha tornat a posar 
en marxa el procediment de repartiment dels 
tradicionals mocadors solidaris de la Festa 
Major d’Estiu de la nostra ciutat. La reser-
va del mocador es duu a terme mitjançant el 
web www.grameticket.cat. Se’n poden reser-
var fins a 4 per gestió. Cada mocador estarà 
vinculat a un DNI i portarà de regal dues 
promocions 2x1 per a la Fira d’Atraccions, 
que es podran utilitzar divendres 2 i dilluns 
5 de setembre. Les persones interessades 

hauran d’escollir una franja horària per a 
la recollida dels mocadors, que es durà 
a terme a partir de dilluns 29 d’agost al 
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar. 
En el moment de la recollida cal efectuar 
un donatiu de 2 euros per mocador. La 
recaptació anirà íntegrament destinada al 
programa municipal d’aliments solidaris 
que gestionen la Creu Roja del Barcelonès 
Nord i l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet.

26

Gruff MVF en acció

Ja tenim aquí la programació de la 20a edició de la 
Festa Major Alternativa de Gramenet: lluites com-
partides, economia solidària, paella popular, cer-
cabirres, glossa, circ, dansa, poesia, música i més! 
Després d’un 2021 on la festivitat no es va poder 
celebrar, el pròxim divendres 2 de setembre Santa 

Coloma es retroba amb la Festa Major Alter-
nativa. L’inici de festa es farà amb el Cerca-
birres (20:30h), al parc de Can Peixauet. El 
carrer Víctor Hugo serà l’epicentre de totes 
les activitats. Divendres, a partir de les 21h, 
també hi haurà Havaneres amb Vela Latina. 
Pel que fa als concerts, divendres a les 12 de 
la nit tocaran Anarkids, Gruff MVF i 3 Bes-
sones.
 
Dissabte ple
La jornada de dissabte 3 de setembre estarà 
plena d’agenda cultural. L’inici serà a ls 11h, 
amb la Trobada de l’Economia Solidària. Al 
migdia (13h) hi ha un vermut musical amb 
Konkordia, una Paella Popular (14h) i una 
Sobretaula glossada (15h). A la tarda tallers, 
de circ (18h) i de booty dance (19h). A les 
20h, Poesia Yuntera amb Pablouski. Pel 
que fa als concerts de tancament, dissabte 
a partir de les 22h hi haurà actuacions de La 
Ire + Barbo 00, Bren with The Mother Mass, 
Crimen Desorganizado i Dj Felinae.
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28 29ACTUALITAT COMARCAL ACTUALITAT COMARCALAndrés del Castillo - redaccio@diaridesantacoloma.com Andrés del Castillo - redaccio@diaridesantacoloma.com

¡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

Música d’estil molt variat: punk, rock, pop i molt més Hi haurà 10 concerts

El Sintonitzza Festival: 
música independent per la Festa Major 
10 concerts de 10 grups al Parc Europa i amb entrada lliure 

L’entrada del festival és lliure

El Sintonitzza Festival, el festival de música 
independent de Santa Coloma de Gramenet, 
celebrarà la seva propera edició els dies 2 i 3 
de setembre a la seva ubicació ja tradicional, 
el Parc Europa. Los Estanques, Pantocrator, 
Chaqueta de Chándal, La Élite, Les Buch, 
Los Enemigos, La Perra Blanco, Fundación 
Francisco Frankestein, Tori Sparks i Wild 
Mamas són les bandes que conformen el 
cartell d’aquesta edició. Com sempre, l’en-
trada serà lliure.
 
El menú d’inici
Divendres 2 de setembre, Les Buch, des de 
Terrassa, obren aquest any el festival amb el 
seu esperit punk combatiu, feminista i gue-
rrer, marcades pel so i el segell generacional 
de bandes com Eskorbuto o La Polla Re-
cords. Chaqueta de Chándal, banda establer-
ta a Barcelona, però de diversa procedencia, 
també actuarà el dia 2. Natalia Brovedanni 
(guitarra i veu) és argentina, Alfonso “Po-
cho” Méndez (bateria) és asturià i Gillem Ca-
ballero (veu i teclat), de Barcelona. Les seves 
lletres són àcides com a caramels de llimona 
i deixen poc titella amb cap. La seva música 
tampoc queda curta, amb un estrany assem-
blatge entre el popmelòdic, el punk rabiós i 
el rock progressiu alemany. Pantocrator és el 
tercer grup que tocarà divendres. Acaben de 
publicar el seu últim EP: “El chungo colecti-
vo”, quatre trets powerpop-garage directes al 
cor, on predominen lletres afilades acompan-
yades de ritmes àcids i medievals. La Élite 

és el projecte de dos bons amics de Lleida: 
Nil Roig (Yung Prado) i David Burgués. La 
seva música beu del punk dels vuitanta, de la 
new wave i dels sons electrònics amb caixes 
de ritmes i sintetitzadors. Per acabar amb 
l’agenda del dia 2, ens centrem en el concert 
de Les Estanques, banda de pop rock psi-
codèlic establerta a Madrid, nascuda arran 
d’una sèrie de composicions d’Iñigo Bregel 
(veu, teclat i guitarra), component de la for-
mació càntabra CrayoLáser. 
 
Més música per dissabte
Dissabte 3 de setembre hi haurà cinc con-
certs més al festival. Per a Wild Mamas, 
combo de rock and roll de Ripollet, el simi 
de la portada del seu nou EP representa els 
valors entroncats amb allò essencial i primi-
tiu de l’existència. El disc editat el 2021 per 
Sweet Grooves records conté cinc cançons 
en què tracten sobre allò que més els preo-
cupa: la realitat quotidiana des d’un punt de 
vista sociocultural i existencial. També ac-
tuarà la cantautora Tori Sparks, nascuda a la 
ciutat del Blues, Chicago. Des dels 18 anys, 
ha fet una mitjana de 150 concerts cada any 
repartits per 24 països, des de clubs petits a 
festivals prestigiosos com el Festival de Jazz 
de Montreux. Capta el cor del públic amb la 
proximitat, el sentit d’humor i el talent per a 
la improvisació en directe. Los Enemigos, 
La Perra Blanco i la Fundación Francisco 
Frankestein completaran el cartell dels direc-
tes de dissabte. 
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Reviu els concerts del 
festival del 2019
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La cursa de la Festa Major d’Estiu, 
plat fort de l’agenda esportiva
1500 dorsals a cost zero es posen a disposició per participar en la cursa

Hi ha un torneig de pàdel

El pròxim 3 de setembre a les 9h, les pistes d’atle-
tisme Antonio Amorós acolliran una nova edició 
de la cursa de la Festa Major. Hi poden participar 
1.500 persones i sense cap cost. Les inscripcions 
es poden fer a través del web www.xipgroc.cat o 
en punts presencials: Esports Jovic, Marathon 
Sports, Gomina 2, Piccolo Caffe i Camp d’Atletis-
me Antonio Amorós. Cal destacar el component 

solidari de la cursa d’enguany. S’ha organitzat una 
recollida de sabatilles, samarretes i pilotes de fut-
bol que seran enviades a països africans durant el 
setembre. L’itinerari de la cursa popular de 5km 
passarà pels següents espais i carrers: camp d’at-
letisme, llera del riu Besos, passeig Salzereda, Av 
Generalitat, plaça de la Vila, A.Clavé, Major Mare 
de Déu dels Ángels, Baró i meta. 
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 Disciplines variades
A banda de la cursa, la Festa Major d’estiu 
comptarà amb una llarga llista d’esdeveni-
ments esportius. Us els detallem a continuació: 
 
TORNEIG DE TENNIS TAULA per a joves “Jo-
ventut esportiva, societat activa” al Centre Cí-
vic Raval. Divendres, 2 de setembre. De 17 a 
20 h. De 12 a 23 anys.
TORNEIG INFANTIL D’ESCACS per a nens 
i nenes de Santa Coloma al Local Escacs 
Gramenet. Divendres, 2 de setembre. De 18h 
a 20h. Inscripció oberta 15 minuts abans de 
l’inici. Organització: Escacs Gramenet (Sant 
Ramon, 20)
TORNEIG DE PETANCA MIXT DE FESTA MA-
JOR Club Petanca Santa Coloma Dissabte, 3 
de setembre. De 9h a 13h. Organització: Club 
Petanca Santa Coloma.
TORNEIG 24H DE PÀDEL al CEM Duet Can 
Zam. De divendres 2 a dissabte 3, de 20h a 
20h. Organització: Club de Pàdel Santa Colo-
ma. 
COPA MICRO MÀGIC FESTA MAJOR 2022. 
Regata Velers Ràdio Control al Llac de Can 
Zam. Dissabte, 3 de setembre. De 10h a 13h. 

Organització: Grup de Velers RC Ikarus. 
BODY COMBAT I ZUMBA POPULAR al Duet 
Rambla Fondo de la Plaça Mediterrània. Dis-
sabte, 3 de setembre. De 10h a 13h. Organitza-
ció: CEM Duet Fondo. 
ESCACS AL CARRER a la Plaça de la Vila. Dis-
sabte, 3 de setembre. D’11h a 13:30h. Organit-
zació: Escacs Gramenet
TORNEIG DE PETANCA MIXT DE FESTA MA-
JOR al Club Petanca Santa Coloma. Diumen-
ge, 4 de setembre. De 9h a 13h. Organització: 
Club Petanca Santa Coloma
CONCURS D’ESCACS DE PARTIDES LLAM-
PEC A 5 MINUTS al Local Escacs Gramenet. 
Diumenge, 4 de setembre. A partir de les 
10:30h. Organització: Escacs Gramenet
PARK FLAYER FESTA MAJOR 2022. Exhibició 
d’Aeromodelisme RC. Entrada nord del Parc 
Fluvial del Besòs. Diumenge, 1 de setembre. 
De 10h a 14h. Taller-concurs per a nens i 
nenes de 4 a 10 anys. Organització: Grup de 
Velers RC Ikarus.
CONCURS DE PROBLEMES D’ESCACS al Lo-
cal Escacs Gramenet. Dilluns, 5 de setembre. A 
partir de les 18h. Inscripcions 5 minuts abans 
de l’inici. Organització: Escacs Gramenet

La Festa Major d’Estiu, a més d’esdeveniment cultural 
de primer nivell, és sense cap mena de dubte un motor 
econòmic i social. No podia faltar enguany la tornada 
amb tots els honors del Corre-Tapa, dissabte i diumen-
ge de 12h a 15h a gairebé una seixantena d’establiments 
d’hostaleria repartits per tota la ciutat on podrem gaudir 
d’una tapa i una beguda (cervesa, avi o aigua) pel preu 
únic de 3 euros. A continuació us detallem la llista d’es-
tabliments, l’adreça i les tapes que ofereixen. 

Entre els dies 2 i 5 de setembre, no fallarà a la seva cita 
un dels elements més exitosos i reclamats de la Festa 
de la nostra ciutat, com no pot ser d’altra manera amb 
totes les mesures de protecció de la salut. A més, el Gre-
mi d’Industrials Firaires de Barcelona i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet han acordat que divendres 
2 i dilluns 5 de 18 a 20 h les atraccions infantils del 
Parc d’Europa funcionin sense música ambiental, des 
de la voluntat de facilitar el gaudi dels nens i nenes amb 
hipersensibilitat auditiva i trastorn de l’espectre autista.

Com és habitual, la Festa Major d’Estiu aposta per 
propostes dirigides al públic familiar, amb el progra-
ma d’espectacles UAU!, amb el segell de qualitat de 
Passatge Insòlit, i una munió d’activitats dedicades 
als infants. Com a gran novetat, els espectacles amb 
berenars saludables que tindran lloc al Parc dels 
Pins, amb referents de la música infantil com Damaris 
Gelabert, Xiula o l’exitós espectacle Heavy Per Xics. 
Un dels grans èxits de la festa de 2021 va arribar per 
a quedar-se: el vaixell amb més marxa de la ciutat, la 
Perla Ibera. Aquest escenari mòbil i itinerant, en el 
qual actuaran Mala Vida, Sondelvent, 33 Revolucio-
nes i Gain Over oferiran el seu talent visitant tots els 
districtes de la ciutat. Al Centre d’Art Contemporani 
Can Sisteré comptarem amb la biennal a càrrec dels 
i les artistes plàstics de la ciutat. I l’exposició al Mu-
seu Torre Balldovina estarà dedicada al 75è aniversa-
ri del Centre Excursionista Puig Castellar.

Més de 50 establiments 
participen en el Corre-
Tapa de la Festa Major 

Una Fira d’Atraccions 
sense sorolls

Els espectacles amb 
berenars saludables, 
gran novetat de la 
Festa Major

El preu únic és de 3 euros

Les atraccions funionaran sense música

Podeu consultar tota 
la llista d’establiments 
aquí



Matrícula Abierta

Matrícula 

gratuita y un 

10% de dto. 

si te apuntas

antes del 15

de septiembre.

Cursos de Inglés 2022·23

En The Corner, puedes aprender con Play Up, un método 

diferente y personalizado con el que llevarás tu inglés a otro 

nivel. A partir de los 3 años. Plazas limitadas.
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¡Únete ya a la familia THE CORNER!
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