
El projecte 
‘Va de Besòs’

Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona 
i Barcelona proposen un conjunt 

d’activitats per posar en valor el riu
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Els rius en moltes societats són un símbol 
de vida, d’unió i comunitat, el riu Besòs 
s’havia convertit en ben bé el contrari. 
Fins fa prop de 20 anys, no era més que 
una claveguera al cel obert on es dipo-
sitava tota la porqueria de les fàbriques 
del seu voltant. La ciutadania de les ciu-
tats per on passa, en comptes de veure’l 
com un símbol de vida, el veien com una 
barrera de brutícia i decadència entre els 
municipis. 

Per sort, la transformació al llarg dels da-
rrers anys de l’entorn del Besòs, i en con-
cret del darrer tram, ha convertit aquella 
“claveguera” en un espai verd en el qual 
s’hi poden practicar tota mena d’activitats 
a l’aire lliure. Avui en dia, és habitual veu-
re persones anant en bicicleta, corrent 
o gaudint de la gespa en un espai que, 
segons assegura el Consorci del Besòs, 
encara no està prou utilitzat pels veïns.
Arran de la pandèmia, la quantitat de visi-

Va de Besòs, 
una reivindicació 
al nostre riu
Les ciutats de Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 
i Montcada i Reixac organitzen 
el 15 d’octubre una sèrie d’activitats 
al voltant del riu

La gran festa del riu Besòs
El dissabte 15 d’octubre, el tram final del 
riu Besòs acollirà el ‘Va de Besòs’, una 
festa ciutadana dissenyada amb l’objec-
tiu de cohesionar els municipis veïns 
que comparteixen el riu i reivindiquen 
el patrimoni d’aquest espai. Hi partici-
pen i en són organitzadors els quatre 
ajuntaments de les ciutats veïnes: Bar-
celona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Les 
activitats han estat dissenyades amb la 
implicació d’entitats i equipaments dels 
quatre municipis. A més, també hi ha 
col·laborat el Consorci del Besòs com a 
nexe d’unió entre les institucions i com a 
part activa en l’organització del projecte. 
La regidora de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià del Besòs, Ruth Soto, 
ha assegurat que “servirà per protegir la 

Les activitats estaran dividides en 
quatre zones: el Parc de les Aigües de 
Montcada i Reixac, Can Zam de Santa 
Coloma de Gramenet i Zona Nord de 
Barcelona, Llosa del Bon Pastor de Sant 

desembocadura del riu Besòs i accions 
com aquestes són necessàries per pre-
servar un espai tan important comú per a 
totes les ciutats.”

Més de 100 activitats al voltant del 
riu
En total hi haurà un centenar d’activitats 
que tindran lloc al tram final del Besòs, 
en punts adjacents al riu, que serviran 
per posar en valor el seu patrimoni. A 
banda de l’àmbit lúdic i esportiu, tam-
bé es farà un repàs del seu valor his-
tòric i cultural. Entre les activitats més 
destacades hi ha una xerrada sobre les 
papallones que habiten en el riu Besòs, 
una activitat sobre l’anellament científic 
d’ocells o una ruta guiada per una des-
ena de masies situades en aquest tram 
del riu.
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tants ha augmentat exponencialment, gai-
rebé multiplicant-se per dos en la darrera 
dècada, i actualment hi ha una afluència 
de dos milions de persones cada any. És 

per això que des de les ciutats veïnes al 
riu s’ha organitzat el ‘Va de Besòs’, 
una festa per continuar potenciant 
aquesta bona tendència.

Canviar la imatge 
col·lectiva que 
encara es té del riu 

La quantitat de 
visitants s’ha 
duplicat en la 
darrera dècada

Andreu i el Bon Pastor i, finalment, el 
Parc del Litoral de Sant Adrià del Besòs 
i Sant Martí.

Un espai en plena transformació
El projecte ‘Va de Besòs’ va néixer abans 
de la pandèmia i, encara que l’hagin or-
ganitzat les quatre ciutats que toquen 
el riu, està destinat a qualsevol ciutadà 
de ciutats properes, com ara Badalona. 
La iniciativa va més enllà d’una jornada 
d’activitats i pretén ser una rentada de 
cara de l’espai, un canvi de la imatge 
col·lectiva que encara la societat té del 
riu. La festa és un missatge d’optimisme 
en un riu que sempre ha estat marcat per 
la polèmica, ja sigui per l’estat de la seva 
aigua o per projectes que s’impulsaran 
pròximament, com el del PDU de les Tres 
Xemeneies de Sant Adrià.

Fotos de la desembocadura del riu Besòs / Josep Sancho
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Entrevistem a Carme Ribas, gerent del Consorci del Besòs

“Hem de 
deixar de 
veure el riu 
Besòs com a 
una frontera”

La transformació del riu Besòs és un 
procés molt complex, ja que hi parti-
cipen molts actors i diverses ciutats 
hi tenen competències. Per tal de 
crear vincles de treball i fer propos-
tes conjuntes entre les diferents ciu-
tats (Badalona, Sant Adrià de Besòs, 
Montcada i Reixac, Barcelona i Santa 
Coloma de Gramenet) va néixer el 
Consorci del Besòs (CB). Parlem amb 
Carme Ribas Seix, gerent de l’ens 
des de finals del 2017.

Què és, concretament, el Consorci 
del Besòs i quins són els vostres 
objectius?
El Consorci del Besòs neix en un mo-
ment de desenvolupament de la zona 
marítima, entre Sant Adrià i Barcelona, 
per tirar endavant una transformació ur-
banística entre els dos municipis. En els 
darrers anys, que és quan jo vaig entrar 
a formar part del CB, ha agafat una altre 
caire. Es van incorporar més municipis 
i, donada una realitat concreta de la 
zona, al estar formada per alguns barris 
vulnerables del Besòs, es va decidir tre-
ballar en un projecte conjunt. L’Agenda 
Besòs agrupa tots aquests projectes 
conjunts per solucionar unes problemà-
tiques comunes entre municipis. El CB 

és una eina que serveix per impulsar una 
unitat de gestió de temes transversals en 
aquests cinc municipis amb un territori 
comú. Inicialment, era un òrgan de ges-
tió urbanística i ara s’ha ampliat a altres 
àmbits més socials.

Aquest darrer any, la Generalitat ha 
iniciat els tràmits per incorporar-se 
al Consorci. Què implica això?
El problema és que el CB no té la ca-
pacitat d’inversió. El pressupost ve 
directament de les institucions que 
hi formen part. La Generalitat va ado-
nar-se que no s’estava avançant prou 
en l’Agenda del Besòs i va decidir 
iniciar els tràmits per entrar a formar 
part del CB, juntament amb l’ l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). 
D’aquesta manera, a partir de princi-
pis de l’any que ve, podran aportar una 
inversió que acceleri la transformació 
de la zona, ja que es tornaran copartí-
cips de les decisions. A començament 
d’any serà una realitat i la presencia 
d’aquestes dues administracions im-
plicaria millorar la gestió. El CB té un 
paper coordinador, així que, com més 
actors formin part del Consorci, més 
consolidades seran les decisions que 
es prenguin. 

La incorporació 
de la Generalitat i 
l’AMB dins el CB 
millorarà la gestió

El PDU de les Tres 
Xemeneies és una 
gran notícia

Una de les vostres reivindicacions 
és la figura del Besòs com a un es-
pai de cohesió social del territori, 
natura, i esport. El projecte ‘Va de 
Besòs’, que organitzeu el pròxim 15 
d’octubre, el plantegeu com a una 
reivindicació o una festa?
La possibilitat de celebrar el sentiment 
de pertinença a un territori és molt im-
portant. El ‘Va de Besòs’ serà un esde-
veniment festiu centrat en la cohesió 
social del territori, el benestar, la natura 
o l’esport, però també busca centrar-se 
en la vessant cultural i la memòria del 

lloc. Estem cansats de sentir parlar del 
Besòs en negatiu. Evidentment que té 
coses a millorar, per això treballem cada 
dia, però també té molts elements posi-
tius. La transformació del riu és notable 
i s’hi està treballant per assolir una re-
generació ambiental. Fa 20 anys el riu 
era una claveguera al cel obert, ara els 
usuaris estan incrementant. Durant la 
pandèmia, per exemple, va ser un recurs 
importantíssim per molts barcelonins. 
Hem de deixar de veure el riu Besòs com 
a una frontera i l’hem de veure com a un 
espai d’unió entre els municipis que el 
bordegen. 

Una de les transformacions més 
importants que tindrà el Besòs serà 
a l’espai de les Tres Xemeneies. És 
compatible amb el canvi cap a el 
model sostenible que voleu?
Intervenir en aqueta zona es importan-
tíssim. Porta molts anys abandonat, és 
una gran notícia que el projecte es centri 
en aquest espai. Recull la idea de parc 
que enllaça amb la desembocadura del 
Besòs, s’arreglarà el col·lector i es fo-
mentarà la biodiversitat. Penso que el 
projecte ha anat variant molt i la primera 
proposta ocupava més terreny edifica-
ble. 
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Suposarà una millora de la mobilitat amb bicicleta

Dilluns 3 d’octubre es van iniciar 
les obres de la tercera fase de la 
remodelació del passeig de la 
Salzereda, en el tram entre Presi-
dent Lluís Companys i Avinguda 
Pallaresa. Les obres donaran con-
tinuïtat als treballs de les dues fa-
ses anteriors, amb un pressupost 

Comença la tercera fase de la 
remodelació de la Salzereda

d’adjudicació de 2.097.565,49€, 
amb finançament majoritari a 
càrrec dels fons Next Generation.
Aquesta fase es caracteritzarà per 
l’eliminació de la rotonda de da-
vant dels jutjats, fet que permetrà 
desfer la duplicitat de calçades i 
circulacions de vehicles entre el 

carrer Major i Mare de Déu dels 
Àngels. També millorarà l’acces-
sibilitat per als vianants i la mo-
bilitat dels vehicles, ampliant la 
vorera existent fins als 8 metres 
i guanyant espai públic al costat 
del riu.
La reforma suposarà també una 
millora de la mobilitat amb bici-
cleta. Es construirà un carril bici 
de 2,7 metres d’amplada que do-
narà continuïtat al BiciVia 8, el 
carril bici que circula al costat del 
riu Besòs.
L’espai també tindrà noves planta-
cions. Per fer-ho, es retirarà l’ar-
brat existent en males condicions. 
També s’incorporarà una gran 
zona infantil de gairebé 500 m2, 
amb paviment de cautxú, jocs in-
clusius i accessibles seleccionats 
per fomentar la socialització de 
nens i nenes amb diferents diver-
sitats funcionals.

Rendre del projecte

La Junta de Govern Local va 
adjudicar al setembre el con-
tracte d’obres corresponent al 
projecte d’implantació de ca-
mins escolars segurs a 9 esco-
les de la ciutat: Sant Just, Les 
Palmeres, Mercè Rodoreda, 
Joan Salvat Papasseit, Rosse-
lló Pòrcel, Beethoven, Tanit, 
Sagrada Família i Riera Alta.
En el projecte es defineixen 
els traçats dels camins segurs 
escolars i s’elaboren un seguit 
de propostes que milloren les 
condicions d’accessibilitat i 

de mobilitat a les escoles. Els 
camins escolars tenen l’objec-
tiu de redefinir els entorns dels 
centres educatius com a espais 
comunitaris i com a territo-
ris d’extensió de l’escola. El 
plantejament és el de guanyar 
espais d’estada als entorns es-
colars i, si cal, pacificar-ne els 
carrers adjacents.
El pressupost d’adjudicació del 
contracte és de 208.245,61 € i 
s’emmarca dins del programa 
amb finançament dels fons eu-
ropeus, Next Generation.

Imatge del camí escolar

Abril de 2022

Llum verda al projecte 
d’implantació de 9 
camins escolars

Núm. 456Sílvia Camacho - redaccio@diaridesantacoloma.com
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Santa Coloma referma la seva aposta 
per ser una ciutat sostenible
Aprofitarà la subvenció gairebé 5 milions i mig d’euros dels fons Next Generation

L’AJUNTAMENT CONGELA LES ORDENANCES FISCALS I PREUS 
PÚBLICS PER AL 2023

El ple municipal de setembre ha aprovat provi-
sionalment les Ordenances Fiscals i Preus Pú-
blics per al 2023, amb els vots a favor del PSC 
i l’abstenció d’ERC, ECP i Cs. L’Ajuntament 
manté la congelació de tarifes, en especial de 
l’Impost sobre béns immobles (IBI) i s’incor-
poren beneficis fiscals per a impulsar actua-
cions en matèria d’estalvi energètic, adreçades 
tant a particulars com a empreses. També es 
bonifica la instal·lació de punts de càrrega de 
vehicles elèctrics en l’IBI, l’IAE i l’impost sobre 
construccions. 

D’altra banda, s’impulsa una mesura de boni-
ficació de la quota per a la reducció de residus 
alimentaris a empreses de distribució alimen-
tària i de restauració que col·laborin amb en-
titats d’economia social sense ànim de lucre. 
També es mantenen mesures de suport al co-
merç local. Finalment, es creen noves tarifes 
pels concessionaris del Mercat de Singuerlín 
i es mantenen les mesures de suport creades 
per pal·liar els efectes de la pandèmia de Co-
vid-19 pel que fa a l’ocupació de la via pública 
de les terrasses dels establiments d’hostaleria.

Amb motiu de la Setmana Europea de l’Ener-
gia Sostenible, Santa Coloma de Gramenet 
referma la seva aposta per ser una ciutat sos-
tenible, amb la reducció del consum energètic, 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
i amb la utilització d’energies renovables. Des 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques a centres 
escolars i biblioteques i instal·lacions solars 
tèrmiques a centres esportius; fins a la millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat pú-
blic o incentius en les ordenances fiscals per 
la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica.
En concret, al municipi funcionen 6 instal·la-
cions solars fotovoltaiques, al CEIP Ferran de 
Sagarra, CEIP Torre Balldovina, IES Ramon 
Berenguer IV, Biblioteca Central, Cementiri 
municipal i Polígon d’empreses del Bosc Llarg.

Un compromís per la mobilitat sosteni-
ble
El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, aprovat 
l’any 2017 va posar en marxa el compromís de 
la ciutat per una mobilitat sostenible, seguint 
els estàndards europeus. Santa Coloma apro-
fitarà la subvenció gairebé 5 milions i mig 

d’euros dels fons europeus Next Generation 
per executar nous projectes de transformació 
de la ciutat.
Santa Coloma disposa de tres eixos de carril 
bici que sumen uns 3km aproximadament: 
Passeig de la Salzereda, Fondo i Pont Ve-
ll-Plaça de la Vila. Ara, es treballa en el projecte 
de 2 trams més del ramal nord de l’anomenat 
BiciVia8, que permetrà arribar fins al límit del 
municipi amb Montcada.
L’arribada del Bicing Metropolità el primer 
semestre de 2023 impulsarà encara més mo-
bilitat sostenible amb la implantació de 15 
estacions i 165 bicicletes públiques a Santa 
Coloma. 
La culminació de l’enfortiment de la bicicleta 
a la ciutat serà amb la construcció de la futura 
plataforma ciclologística que podria enllestir-se 
en el primer trimestre de l’any vinent. D’aquesta 
manera, s’impulsaria la distribució de merca-
deries en bicicleta i tricicles. Diferents estudis 
europeus mostren que el 25 % de tots els lliu-
raments de mercaderies en ciutats i el 50 % de 
tots els lliuraments de mercaderies lleugeres es 
podrien fer en bicicletes i tricicles de càrrega.

Sílvia Camacho - redaccio@diaridesantacoloma.com Núm. 456
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Veïns de l’edifici Venus de la Mina 
trigaran 3 anys a tenir nous pisos

Vint anys d’endarreriment en la gestió
L’Alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo 
Cañete, ha assegurat en una entrevista a 
EFE, que és un assumpte que “s’ha prolon-
gat massa”, fent referència als gairebé vint 
anys d’endarreriment que les diferents ad-
ministracions implicades han trigat a abor-
dar el futur de l’edifici Venus i, sobretot, el 
dels seus habitants.
Cañete ha informat que els responsables 
de la nova oficina tècnica pel reallotjament 
de les famílies de l’edifici Venus, oberta a 
principis d’aquest any, ja han establert un 
primer contacte amb el 55% dels veïns i 
que tenen un centenar de casos oberts, te-
nint en compte que hi ha habitatges en el 
que es poden produir més d’una consulta 
de reallotjament.
El macro immoble, on viuen al voltant d’un 
miler de persones, es tracta d’un edifici 
expropiat i, en conseqüència, no s’han fet 
ni millores ni reformes en els últims anys. 
Això fa que les condicions de l’edifici siguin 
pèssimes, degradat tant a l’interior com a 
l’exterior.

El miler de veïns dels 244 habitatges de 
l’edifici Venus del barri de La Mina de Sant 
Adrià del Besòs hauran d’esperar tres anys 
més, com a mínim, per tenir nous habitatges 

i veure enderrocat l’edifici. Els inquilins llui-
ten des dels 2000 perquè s’enderroqui i se’ls 
proporcioni una alternativa digna, davant de 
les dolentes condicions de l’edifici Venus.

Edifici Venus de Sant Adrià

Els inquilins lluiten des dels 2000 perquè s’enderroqui

El moviment independentista de San-
ta Coloma va commemorar el cinquè 
aniversari del referèndum celebrat l’1 
d’octubre del 2017 amb una cercavila, 
marxa de torxes i música. El Consell Lo-
cal de Santa Coloma de Gramenet va or-
ganitzar les activitats divendres 30 sota 
el lema “Ho tornarem a fer! Guanyarem”.
La manifestació va començar a les 20h 
de la tarda des del local de l’Assamblea 
Nacional Catalana de la ciutat, a la plaça 
de la Vila. A partir d’allà, va pujar la 
rambla de Sant Sebastià fins al carrer 
Irlanda i va tornar a la plaça.

Santa Coloma 
commemora el 
5è aniversari 
de l’1-O

Imatge de la commemoració

Sílvia Camacho - redaccio@diaridesantacoloma.com Núm. 456
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Santa Coloma de Gramenet celebra 
el Dia Internacional de la Gent Gran

El passat dissabte 1 d’octubre Santa Coloma 
va celebrar el Dia Internacional de la Gent 
Gran. El 19,61% de la població colomenca 
té més de 65 anys, un total de 23.294 per-
sones. La ciutat va ser escenari de diferents 
actes i activitats per honorar a la gent gran 
del municipi.
Les activitats van iniciar-se divendres, amb 
diferents conferències sobre l’envelliment: 
“Envelliment i salut mental”, “Aspectes le-
gals i jubilació”, i “Alimentació saludable 
per a persones d’edat”. Les conferències 
del matí es van celebrar a la Biblioteca Sin-
guerlín-Salvador Cabré, i les de la tarda al 
Consell de la Gent Gran.

Fer front a la soledat
Dissabte va tenir lloc una marató per afrontar 
la soledat en la gent gran, la Marató Contra 
la Soledat. Es tracta d’una activitat emmar-
cada en el programa Sempre Acompanyats 
de la Fundació La Caixa, col·laborant junta-
ment amb l’Ajuntament i la Creu Roja ????????????????????

El 19,61% de la població colomenca té més de 65 anys
 Al matí, la plaça de la Vila es va conver-
tir en un espai de debat i visibilització del 
fenomen de la soledat, on la psicòloga Ele-
na Fernández Gamarra va abordar el tema 
“emocions, benestar i soledat”. A la mateixa 
plaça, es van fer activitats al voltant de la 
temàtica, com una classe magistral de gim-
nàstica per a persones grans i una activitat 
grupal d’autopercepció de la soledat.
Aquesta Marató es va dur a terme a les set 
ciutats catalanes on es desplega el progra-
ma Sempre Acompanyats, que des del 2013 
aborda la soledat des de la prevenció i la 
intervenció. La base del programa és cons-
cienciar la població sobre els efectes de 
la soledat per afavorir l’empoderament de 
la gent gran, així com promoure parlar del 
tema i compartir sentiments i emocions.
El programa col·labora amb l’entorn co-
munitari i les administracions públiques. 
A Santa Coloma, ja s’ha atès 100 persones 
des de l’inici d’aquest any, gràcies a la im-
plicació de 18 entitats i 21 voluntaris.

ELS DELICTES S’HAN REDUÏT UN 13% AQUEST ESTIU RESPECTE 
A L’ESTIU DEL 2019

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena 
i Garcia, va participar aquest dilluns a la 
Junta Local de Seguretat de Sant Adrià 
del Besòs, juntament amb l’alcaldessa 
de la ciutat, Filo Cañete. Elena ha des-
tacat que “el reforç de Mossos d’Esqua-
dra durant els mesos d’estiu ha permès 
reduir un 13% els delictes al municipi 
respecte a l’estiu del 2019”. Durant l’es-
tiu han disminuït un 59’9% els robatoris 
amb violència, un 49’3% els furts i un 
42% els robatoris amb força a establi-
ments.
Durant aquest any 2022, els fets penals 

a Sant Adrià del Besòs han disminuït un 
3% respecte al mateix període de l’any 
2019. Alguns indicadors com els delic-
tes contra les persones s’han reduït un 
9,7%, mentre que els delictes contra el 
patrimoni han baixat un 2,9%.
El conseller d’Interior ha recordat que 
els darrers dos anys s’han destinat 22 
nous agents de Mossos d’Esquadra a la 
Unitat de Seguretat Ciutadana de Sant 
Adrià del Besòs, la qual cosa suposa un 
increment del 40%. En concret, els da-
rrers dos anys el nombre d’agents de Se-
guretat Ciutadana ha passat de 54 a 76.
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El solar de les Tres Xemeneies, cada cop 
més a prop de la seva transformació

Foto: Josep Sancho Foto: Josep Sancho

El PDU, aprovat de manera polèmica, transformarà l’espai construint 1.844 pisos i un hub audiovisual
La transformació de l’espai de les Tres Xe-
meneies està més a prop de ser una rea-
litat, després que els ajuntaments de Sant 
Adrià de Besòs i Badalona hagin donat 
llum verda en cadascun dels seus plens. 
A Badalona, el projecte va rebre l’aval del 
PP i del govern local, amb l’única excep-
ció de les dues abstencions de les regi-
dores d’En Comú Podem. Encara que és 
un projecte que mantenia el Pla Director 
Urbanístic (PDU) del 2020 proposat per la 
Generalitat, el nou PDU aprovat permetrà 
construir 1.844 pisos, tornant a reduir el 
nombre de pisos, i un hub audiovisual, el 
Catalunya Media City. Aquest complex ha 
despertat l’interès de companyies vincu-

OFICINA DEL CONSUMIDOR

Depèn. Teniu dret a ser compensats, ex-
cepte que us hagin cancel·lat el vol amb 
més de 2 setmanes d’antelació. Una vaga 
anunciada del personal propi de la línia 
aèria no es considera un fet imprevisible, 
inevitable ni aliè a l’empresa, és a dir, 

Sí, té dret a ser atesa en llengua catalana. 
L’article 128-1 del Codi de consum, es-
tableix que les persones consumidores, 
en les seves relacions de consum, tenen 
dret a ser ateses oralment i per escrit en 
la llengua oficial que escullin. Concre-
tament, les empreses i els establiments 
dedicats a la venda de productes o a la 
prestació de serveis que desenvolupen la 

M’han cancel·lat un vol perquè hi ha anunci de 
vaga del personal de la companyia àeria, però 
diuen que no tinc dret a compensació perquè 
al·leguen causa de força major. És veritat?

La persona consumidora d’un servei té dret a 
ser atesa en català?

que no es pot considerar una causa de força 
major. En canvi, es podria al·legar força 
major si la vaga fos de treballadors aliens 
a la companyia aèria. Això podria ser el cas 
d’una vaga del personal de seguretat de l’ae-
roport, per exemple.

seva activitat a Catalunya han d’estar en con-
dicions de poder atendre els consumidors i 
consumidores en qualsevol de les llengües 
oficials de Catalunya. L’expressió “ser atès” 
significa l’obligació d’entendre, almenys, 
qualsevol persona consumidora que s’ex-
pressi en les dues llengües, sense que això 
comporti l’obligació de parlar en una llengua 
o una altra.
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lades als sectors digital, audiovisual i del 
videojoc, agents sectorials i institucions 
acadèmiques, amb un projecte de prop de 
450 milions d’euros que hauria d’estar a 
punt el 2030, però que tot just inicia els 
tràmits urbanístics. Es preveu que sigui 
un gran motor de millora, tant en l’àmbit 
econòmic, com el social. La transforma-
ció de les Tres Xemeneies tirarà endavant 
malgrat els diferents inconvenients que 
s’han trobat, com els informes que cata-
loguen els terrenys com a “zona inunda-
ble”. La voluntat dels ajuntaments de Sant 
Adrià i Badalona farà tirar endavant una 
iniciativa que ha de solucionar les vulne-
rabilitats de l’entorn del riu Besòs.

Postures en contra 
En el darrer ple de l’Ajuntament de Ba-
dalona, en el qual es va aprovar el PDU 
de les Tres Xemeneies, un dels porta-
veus d’’Entesa per a un gran parc litoral 
al Besòs’, Francesc Alfambra, es van 
mostrar fortament en contra de l’aprova-
ció del pla en la seva intervenció. “És 
clarament una bombolla d’especulació 
immobiliària sense cap funció social, 
ni ambiental ni ecològica, que només 
beneficia els interessos financers dels 
grans propietaris, dels grans inversors, 
de les immobiliàries i dels bancs”. Des 
d’aquells que estan en contra de la pro-
posta de PDU, s’afirma que el macroba-

rri de 5.000 veïns estaria en zona 
inundable.

Polèmiques
La ‘Plataforma per la conservació de 
les Tres Xemeneies’, per exemple, no 
veu amb mals ulls el hub audiovisual 
que es pretén construir, però afirma 
que aquesta instal·lació és compati-
ble amb un parc. Al debat ja generat 
els darrers dies a la xarxa, s’hi va 
sumar unes declaracions desafortu-
nades de la presidenta d’ERC Bada-
lona, Olga Gàmez, al Badalona Matí. 
Gàmez va assegurar que era millor 
construir pisos a l’espai, ja que “un 
parc tan enorme sense pisos en una 
zona al costat de La Mina seria un niu 
de conflictes”.  Tot i els entrebancs, el 
projecte tirarà endavant en un espai 
que fa una dècada que està en desús. 
La transformació, sigui un parc o 
habitatges, permetrà tornar a utilitzar 
una zona que actualment continua 
sent un enorme solar.

Plànol del PDU de les Tres Xemeneies

El projecte tirarà 
endavant en un espai 
que fa una dècada que 
està en desús

Ha de solucionar les 
vulnerabilitats de 
l’entorn del riu Besòs



17Ferran Pursals - redaccio@diaridesantacoloma.com16 ACTUALITAT COMARCAL Albert Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com ESPORTS COMARCALS1616

Més de 30 entitats de la ciutat s’han unit en el projecte

Comú

El passat 19 de febrer es va celebrar el Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia a l’esport 
amb la implicació de més de 30 entitats de 
Santa Coloma. Tots aquests clubs es van 
adherir al Protocol ‘Santa Coloma Xarxa 

Violeta’ per un espai públic en contra de 
violències masclistes i lgtbifòbiques. En 
el marc de la commemoració del Dia In-
ternacional contra la LGTBIfòbia a l’esport, 
més de 30 clubs esportius i instal·lacions 

esportives de Santa Coloma de Gramenet 
es van adherir al Protocol, Santa Coloma 
Xarxa Violeta, per un espai públic, d’oci i 
festiu lliure de violències masclistes i lgt-
bifòbiques. Aquesta campanya té l’objectiu 
de garantir que totes les persones puguin 
gaudir de l’esport i l’activitat física en am-
bients segurs i lliures de qualsevol tipus de 
violència sexista o lgtbifòbica, reafirmant el 
compromís en el foment de valors com el 
respecte, la seguretat, la dignitat, la igualtat 
i la llibertat.

Adhesió a la Xarxa Violeta colomenca
L’adhesió al protocol, Santa Coloma Xarxa 
Violeta implica el compromís en la lluita 
contra les discriminacions i la lgtbifòbia, 
així com la posada en marxa d’accions en-
caminades a convertir els espais esportius 
en llocs segurs i respectNFS HTRS HRTS 
HRTS HRTS HSRT HRbtgs htrsxh rts h ts 
hEAS n ytjdyj ryd sjryd trsd jyrj rtjs jr jtyr 
thjrs jtysr jtrs hjtrs uosos per a tothom. Les 
entitats participen fent difusió d’aquets pro-
tocol entre els seus espor

Abril de 2022

1400 caracters

El Femení Sant Adrià no pot 
amb la qualitat ofensiva del Mataró 

La primera jornada de Lliga Femenina 2 i 
el debut del Sant Adrià davant el seu públic 
començava davant un rival complicat: U.E. 
Mataró - Femení Maremse.
Les locals mantenen la línia de confeccionar 
un equip jove (Júlia Múñoz o Ari Talaverón) 
amb alguna més veterana (Judith Turrión o 
Emma Barceló) amb l’ajuda de jugadores 
júniors (Irene Asensio o Esther Rodellar). 
Plantilla molt intensa i amb caràcter però 
amb manca d’experiència en els moments 
importants. 
El Sant Adrià va aguantar fins la mitja part, 
fins on van arribar les forces per aturar les 

El Grup Barna serà el següent rival, equip que ha pujat de Copa Catalunya
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Foto: Fundació Grama

Després d’una derrota contundent al camp del Zaragoza 
(5-0) l’equip colomenc encara no coneix el que és guanyar 
a Divisió d’Honor. El partit contra els d’Aragó no va tenir 
color. Els locals van passar per sobre i dominar les dues 
parts amb claredat. Aquest cap de setmana, la Fundació 
Grama jugarà el diumenge contra el Constancia, un rival 
situat a mitja taula que coneix la victòria i ve amb la mo-
ral alta després d’haver guanyat els dos últims partits (1-2 
Europa i 3-0 Ebro). Una victòria seria necessària per sortir 
de les posicions de perill.

El Divisió d’Honor 
de la Grama busca 
la primera victòria

Foto: Femení Sant Adrià 

mataronines. Els primers dos períodes va 
ser d’igualtat màxima, amb desencert en 
tir exterior i tancant amb bones ajudes per 
evitar cistelles. El resultat al descans era fa-
vorable al conjunt de Jordi Périz per 30-27. 
Turrion per les locals amb 11 punts i Arbizu 
(Mataró) amb 8 punts les més destacades 
de la primera meitat.
La segona part va ser totalment diferent a 
la primera i només va existir el color groc. 
L’equip d’Albert Illa va capgirar el partit amb 
un parcial de 19-10 en què les més destaca-
des van ser Arbizu i Mireia Poyato. Entrant  
a l’últim quart, el Mataró dominava resultat 

per només 6 punts de diferència. La distàn-
cia era petita, però la realitat era molt llarga. 
Les del Maresme van trencar el partit amb 
uns primers tres minuts brutals tant ofen-
sivament com defensivament. El Sant Adrià 
no va trobar cap manera de respondre i es 
va basar en limitar-se al llançament exterior 
(7/33 en triples). En canvi, el Mataró va 

estar més encertat des de fora el perímetre 
(8/24), però uns dels factors determinants 
va ser els 18 tirs lliures (28 contra 10) més 
que va tirar l’equip guanyador.
El pròxim part del Sant Adrià serà contra 
un altre equip català, el Grup Barna que ha 
pujat aquest any de categoria, dissabte a les 
18:30h.
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L’Indústries Santa Coloma va certificar el seu 
primer triomf en Lliga i ho va fer gràcies a un 
gol de Bernat Povill sobre la botzina (5-4). 
Els de Xavi Closas es van mantenir sempre 
vius dins un partit ple d’intercanvis en el joc 
i important per sortir de les posicios peri-
lloses.epunts Després d’uns minuts sense 
arribades a l’àrea rival, els colomencs van 
aconseguir restablir l’empat en el marcador. 
David Álvarez, que ja havia protagonitzat la 
primera pels locals, va aconseguir col·locar 
abans del minut 10 l’empat a al marcador. El 
gol va revifar l’equip de Santa Coloma. 
Amb el partit molt obert per a tots dos equips, 
Chaguinha va ser el que va perdonar el se-
gon per als seus en una rematada enviada 

Bernat Puvill es converteix 
en l’heroi de Santa Coloma

en el segon pal. En l’intercanvi d’ocasions, 
Álex Verdejo va aparèixer per a estrenar-se 
com a golejador en la present temporada de 
lliga en convertir un 1x1 davant el porter. Tot 
i l’efectivitat a porteria, el marcador va créixer 
fins arribar amb empat a 2 a la mitja part.
Amb un ritme més similar al de l’inici del 
partit es va restablir la segona i decisiva part. 
El Mallorca es va tornar a avançar per mitjà 
de Gordillo. La reposta local no va tardar en 
arribar situant el 3-3. Els visitants van tor-
nar a avançar-se i llavors va arribar la gesta 
local. El Santa Coloma no es va rendir i va 
aconseguir posar l’empat a 4. En l’útima ju-
gada de partit, Bernat Puvill va deixar els 3 
punts a casa.

Foto: Indústries Santa Coloma

Foto: Indústries Santa Coloma

 Presentació 
d’equips inferiors 
de l’Indústries

els jugadors i jugadores, i en el qual 
també van participar els integrants 
del primer equip, les 9 plantilles 
que conformen el club van desfilar 
pel parquet d’una instal·lació que 
va acollir per primera vegada aquest 
esdeveniment després de la seva re-
modelació.

Més de 100 jugadors i una trentena 
de tècnics formen el Futbol Sala for-
matiu d’Indústries Santa Coloma.
Gairebé tres anys després va tornar 
a celebrar-se la presentació oficial 
dels equips de base en el Pavelló 
Nou. En un acte senzill en el qual 
els principals protagonistes van ser 

Foto: Indústries Santa Coloma

El Constancia serà el rival 
a batre en un partit 
que es preveu igualat

Va marcar el gol decisiu a l’últim segon
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Segona derrota de la
UBSA a Copa Catalunya

L’exigència d’aquesta lliga és molt alta 
i el nivell competitiu dels equips que 
la formen també. La temporada és molt 
llarga i no és com es comença sinó com 
acaba. El Sant Adrià es col·loca 0-2 a la 
classificació després de perdre per un 
ajustat 68-61 al camp del Vic. És cert 
que l’equip de Miquel Calderón ha jugat 
contra dos equips que són sinònims de 
part alta.
El Vic, que a casa sempre és un rival 
fort, es va veure sorprès per un bon Sant 
Adrià que va sortir amb molta intensitat 
al primer quart, guanyant-lo per 17-21. 
La reacció va ser immediata de l’equip 
osonenc, realitzant un parcial de 20-10 
al segon quart per marxar amb +6 al 
descans.  Els adrianencs van sortir amb 
l’energia necessària per a la remuntada i 
l’objectiu va ser l’esperat. L’equip visitant 
va sortir amb una altra intensitat, apretant 
les línies de defensa de costat fort i tan-
cant molt bé les ajudes de costat dèbil. Foto: UBSA

Un últim quart sense idees va perjudicar l’equip de Miquel Calderón

Aquests dos aspectes van fer que el Vic 
es saturés en atac i abusés massa de 
tirs precipitats. El Sant Adrià va guan-
yar el tercer quart per 16-13 i va retallar 
la diferència a només 2 punts, fent que 
fos l’últim període el clau per decidir si 
guanyar o perdre. El Club Bàsquet Vic 
va demostrar el seu potencial físic i els 
jugados de qualitat - que doblen i tenen 
rodatge amb l’equip EBA- van sortir a 
l’escenari, impossibilitant la victòria 
visitant. 
Els jugadors Lluís Martín i Mateo 
Suárez amb 16 i 13 punts respecti-
vament van ser els més destacats del 
Sant Adrià en la part ofensiva mentre 
que per part del Vic els germans Ignasi 
i Ferran Pallarès Arumí i Pere Viñeta els 
màxims referents ofensius locals.
Els adrianencs buscaran la primera 
victòria de la temporada, clau per no 
quedar-se en les posicions d’avall, dis-
sabte a les 16h contra el Tarragona B.

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A LA CARRERA CONTRA EL 
CÀNCER

EL SANT GABRIEL ES MANTÉ FORT A LA SEGONA DIVISIÓ 
FEMENINA 

Foto: Aj. SAB

L’equip adrianenc intentarà continuar 
amb la bona dinàmica de les primeres 
jornades.
Després d’una victòria molt important en 
el derbi comarcal al camp del Seagull per 
0-1, el conjunt de Sant Adrià ja suma 3 
victòries i 1 empat a la Segona Divisió 
Femenina d’Espanya. L’aspecte que cri-
da més l’atenció és que després de les 
quatre jornades disputades, l’equip no ha 
encaixat cap gol i ha cedit molt poques 

L’Associació contra el Càncer a Santa Co-
loma organitza el 23 d’octubre (10.30 h) la 
XVIII edició de la carrera solidària «Santa 
Coloma en marxa contra el càncer». La sor-
tida i arribada es farà al parc de Can Zam 
amb un recorregut de 5 km. El preu de la 
inscripció és de 10 euros i inclou: segur, 
samarreta, dorsal, fruita i aigua. Inscrip-
cions presencials obertes fins al 21 d’octu-
bre a Fundació Tallers: dimarts i dijous (de 
10 a 13 h); a Pompeu Lab, dimarts i dijous 

ocasions a les rivals, i és degut a la gran 
línia defensiva de l’equip.
Aquest cap de setmana, el Sant Gabriel 
jugarà al camp del Vic Riuprimer Refo, les 
7enes classificades a la lliga, però que 
arriben amb la moral pels núvols després 
de guanyar els últims dos partits. Una 
victòria seria un gran premi a la regulari-
tat i l’equip es mantindria a les posicions 
privilegiades de dalt, però el rival no ho 
posarà gens fàcil.

(de 17 a 20 h) i en el Centre Esportiu Raval, 
en l’horari habitual del centre.

Foto: Sant Gabriel
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Els colomencs pateixen la primera derrota

Després d’aconseguir una impor-
tant victòria a la primera jornada, 
l’equip colomenc jugava a la pista 
del Ciutat Vella - rival que va dis-
putar les fases d’ascens a EBA -. El 
conjunt d’Alberto Torres va plante-
jar un partit molt intens amb de-

Un segon quart condemna 
el CB Santa Coloma

fenses agressives a les primeres. 
El resultat va ser bo ja que al final 
del primer quart el Santa Coloma 
liderava +1 (13-14). El guió de 
partit era l’esperat, partit apretat i 
mantenir el ritme, però el segon 
quart va ser dinamita i explosió 

pel Ciutat Vella. L’equip barceloní 
va aprofitar l’’efectivitat en el tir per 
agafar una diferència important 
gràcies a un alt parcial (26-14). 
Els local van fer un 8/15 en tirs de 
camp mentre que els colomencs 
un 6/25. Aquesta comparativa es 
va plasmar al marcador posant el 
39-28 a la mitja part.  A la segona 
part el Ciutat Vella va tenir prou 
per mantenir un ritme lent amb 
baixa anotació per controlar el 
resultat a la segona part. El Santa 
Coloma ho va intentar però el 0/9 
en triples i el desencert van ser 
factors claus per perdre el primer 
partit de la temporada. El jugador 
interior Ferran Arquès i el base 
Álex López van ser els més des-
tacats dels colomencs amb 20 i 10 
punts respectivament. Pel que fa al 
Ciutat Vella, José Antonio Bernuz 
i Arnau Abelló amb 15 i 10 punts 
cadascun, els referents dels locals.

El conjunt de Toni Sáez va caure a la pista del CEEB Tordera Uni-
Girona per 79-67. L’equip, que va sortir molt concentrat i amb un 
nivell d’exigència molt alt, va aconseguir realitzar una gran primera 
meitat guanyat els dos primers quarts i marxant al descans amb 
una diferència a favor de 18 punts (29-47). A la segona part, el 
Draft Gramanet va desaparèxier de la pista. Les gironines van sortir 
a mossegar a la segona part per guanyar el partit, i ho van fer amb 
mèrit. Les locals van aconseguir anota 50 punts als dos darrers 
quarts (24 i 26) mentre que el Draft només en va anotar 20. 30 
punts de diferència que van situar el 79-67 final per el Tordera-Uni.

Segona derrota 
consectiva del 
Draft Gramenet

Foto: Draft Gramenet

Plantilla CBSC 2022-23
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Foto: Grama

Després dels dos últims partits sense 
guanyar, els colomencs hauran de suar de 
valent per treure els tres punts i començar 
a sortir de la zona perillosa.
La derrota dura al camp de l’Europa (el 
líder imbatut) per 3-0 va tocar els ànims, 
però aquest cap de setmana l’equip té 
l’opció de tornar a aixecar l’esperit davant 

la seva afició. No serà fàcil ja que el rival 
de la Fundació Grama és un equip potent 
de la lliga: el Girona B. Aquests venen 
després de sobreposar-se a dues derro-
tes consecutives i guanyar per 4-2 al Vi-
lafranca. Es preveu un partit amb moltes 
ocacions i perill, fet que els dos conjunts 
reben molts gol i també en marquen.

La Grama buscarà revertir 
la mala dinàmica
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Els de Can Peixauet haurà de ser 
un fortí per sumar els 3 punts
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Fotografia i literatura, 
protagonistes de les Jornades 
per la Pau i la Cooperació

Les Jornades per la Pau i la Cooperació 
han iniciat aquesta setmana i s’allarga-
ran fins el mes de novembre. Més de 
30 activitats, a diferents espais de Santa 
Coloma, per contribuir a la sensibilitza-

La fotografia i la literatura s’uneixen a 
l’exposició Quan tot s’ensorra, que va 
inaugurar-se dimarts. Es tracta d’una 
exposició de la fotògrafa documental, 
Anna Surinyach, i amb textos d’Agus 
Morales, periodista i escriptor. L’acte 
d’inauguració va comptar amb la lectura 
de poemes a càrrec de Bet Izquierdo.
Quan tot s’ensorra és una exposició sen-
se fronteres que es fixa en la reacció dels 
col·lectius quan s’enfronten a una emer-
gència humanitària. Les fotografies dia-
loguen amb el text, que narra l’any 2020 
des d’una  perspectiva local i global. Es 
podrà visitar fins al 28 d’octubre a la Sala 
Riu del Centre Cívic Riu.
Dijous, a la Biblioteca Singuerlín-Salva-
dor Cabré, va haver-hi una taula rodona 
sobre migracions i drets humans; i di-
vendres, la Biblioteca Central va acollir 
el grup de lectura «Al voltant dels drets 
humans: lectures i debats des del local», 
on es va comentar el llibre Mujer de 
frontera de la periodista Helena Maleno.

xxxxxxxxxxxxxxx

ció de la ciutadania sobre els drets hu-
mans i la difusió de la cultura per la pau. 
Exposicions, xerrades, taules rodones, 
espectacles o tallers són algunes de les 
propostes que es veuran.

xxxxxxx

Arriba la nova 
edició del taller 
de teatre social

Aquest octubre arriba la nova 
edició del taller de teatre per a 
joves a Santa Coloma. Es tracta 
d’una activitat social i cultura 
gratuïta dirigida a persones 
entre 15 i 18 anys que vulguin, 
a través del joc i les arts escè-
niques, trobar un grup en què 
expressar les seves inquietuds 
i contribuir a transformar la 
societat i la seva realitat més 
propera.

L’activitat tindrà lloc tots els di-
jous a partir del 6 d’octubre al 
CRJ Mas Fonollar de 17 a 19 
h. Està dinamitzada pel Grup 
Eirene i compta amb el suport 
del Departament de Solidaritat 
i Coorperació de l’Ajuntament.
El Grup Eirene descriu el teatre 
social com una “una gran eina 
per treballar aspectes relacio-
nats amb la convivència entre 
les persones”.
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 Àries (21/3 al 20/4)
La tensió de Mercuri amb Mart, avisa que has de 
practicar la prudència verbal i comptar fins a deu da-
vant les provocacions. Imaginació desbordant. Estàs 
força creatiu.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
La Lluna Creixent acompanya el que t’hagis proposat dur 
a terme. Amb la parella, torna un tema, pendent. Si tens 
germans, us trobeu per resoldre una qüestió familiar.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Tens més ganes de sortir i de fer activitats diverses. Si no 
tens parella, pots conèixer algú interessant en el transcurs 
d’un viatge o en un dels desplaçaments habituals.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
A la feina pots sentir que una persona et té una mica 
d’enveja. No reaccionis a les seves provocacions. 
En l’amor, si no trobes qui t’agradi, obre’t a perfils 
diferents.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Etapa que col·labora en la teva maduració. Has inte-
grat les darreres experiències i n’has après molt. Més 
despeses en plaers o en donar-te algun homenatge 
al restaurant.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol, implicat en un trígon de l’element Aire, inclina 
a viure un temps de més acció. El cap et va a mil per 
hora i tens moltes idees sobre com millorar el teu futur.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si tens parella, la temptació pot sorgir i hauràs de fer un 
esforç per no cometre una infidelitat. Si estàs negociant 
un assumpte econòmic o legal, tot apunta a favor teu.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Cerques persones com tu per sentir-te recolzat i en 
aquesta recerca, faràs alguna nova amistat. Si vius 
en una comunitat de veïns, dies de reunions per re-
soldre problemes.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Segueixes una mica confús i parles amb algú del que et 
preocupa per aclarir-te. En l’amor, fas un pas endavant 
i et poses en contacte amb la persona del teu interès.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Amb Mercuri directe s’ha acabat el temps dels dubtes. 
Si no gosaves iniciar un projecte laboral o quedar amb 
la persona que t’agrada, sents que potser ha arribat el 
moment.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El sector laboral tendeix a fer-se més estable. Si et sents 
una mica sol, surt més de casa. Una escapada de cap de 
setmana, t’anirà bé per veure les coses d’una altra manera.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots haver tingut un cop de sort en l’economia. No 
t’ho gastis tot, reserva diners pels mesos vinents. 
Una persona t’ha decebut. Aprèn de l’experiència i 
mira cap endavant.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku
L’AGENDA CULTURAL DELS PROPERS DIES! 

Divendres 7 d’octubre 
Exposició ‘Gres d’aigua’ 
Sala Miquelet, Teatre Sega-
rra (19h)

Diumenge 9 d’octubre
Ana y Serafín, inquilinos 
de la periferia
Teatre Segarra (19h)

Dissabte 15 d’octubre
Tast d’iniciació circ social
Mas Fonollar
(17h)

Divendres 14 d’octubre
We have a voice
Sala Gran, Teatre Segarra 
(19h)

8 i 9 d’octubre
Mostra de vins 2020
Mercat Sagarra
De 12 a 16h i de 19 a 22h

Diumenge 9 d’octubre
Visita a l’antic Safareig 
Antic Safareig (plaça de 
Montserrat Roig) (11h)

Aquesta tardor retorna una de les 
principals cites literàries de la ciu-
tat, “Paraula de Santa Coloma”, un 
programa que fomenta la lectura 
i promou la literatura colomenca. 
És una mostra del talent i la creati-
vitat local, i serveix com a punt de 
trobada amb la literatura i les seves 
autores i autors.
El programa, que s’allargarà fins al 
desembre, està carregat d’activitats 
literàries a diferents ubicacions de la 
ciutat. El protagonista serà el llibre i 
hi haurà nombroses presentacions i 

xerrades al voltant de la creació i la 
producció literària.
D’altra banda, la programació 
d’aquesta edició inclourà també 
espectacles teatrals, cinema visites 
guiades, recitals poètics i altres acti-
vitats relacionades amb el foment de 
la lectura i la creació literària. La xar-
xa de biblioteques de la ciutat om-
plirà les seves sales amb propos-
tes culturals per a tots els públics: 
conta-contes, xerrades, tertúlies, 
tallers, exposicions, projeccions, 
entre altres.

Retorna la cita 
literària “Paraula de 
Santa Coloma”
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