
Per un Nadal 
més solidari
Santa Coloma aposta per un Nadal amb 
propostes més cíviques i solidàries
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Sens dubte, l’encesa de llums de Nadal de 
la ciutat amb més del doble que en 2021 i 
la programació l’agenda de Nadal, fa ser a 
Santa Coloma de Gramenet una de les pro-
postes amb més consciència social gràcies 
a un programa nadalenc pensat per gaudir 
les festes en família, d’una forma més so-
lidària i inclusiva en diferents punts de la 
ciutat. El Bosc dels desitjos a la plaça de 
la Vila per guarnir els arbres just abans de 
la rebuda a Ses Majestats d’Orient i el Pas-
satge d’Hivern, esdevindran dos espais amb 
un toc nadalenc de llum i màgia per a tots 

els públics. D’una banda, les diverses acti-
vitats infantils tindran el seu punt àlgid amb 
la Cavalcada dels Reis Mags que recorrerà 
tota la ciutat des de l’Avinguda Puig Cas-
tellar per repartir il·lusió i caramels. D’altra 
banda, des del 28 de desembre fins al 4 de 
gener, els nens i nenes colomins els podran 
lliurar la seva carta al Campament de Nadal 
de la Fada Missatgera, ubicat als jardins de 
Can Roig i Torres cada tarda des del 19 de 
desembre, o a qualsevol de les 17 bústies 
reials que hi haurà repartides pels barris de 
Santa Coloma. Per la resta, exposicions, 

Un Nadal familiar 
amb esperit solidari
El Nadal a Santa Coloma destaca 
amb propostes més cíviques i 
solidàries per gaudir de les Festes

activitats esportives benèfiques, tallers i 
molts més fan Nadal a Santa Coloma per 
gaudir-lo amb il·lusió i civisme. 

D’altra banda, la ciutat també promou i dina-
mitza el comerç local durant Nadal a través 
de l’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) 
amb diferents activitats dins la campanya 
“Soc, visc i compro a Santa Coloma”. Entre 
teatre, jocs, balls i animació al carrer desta-
quen el ja tradicional ‘Trenet de Nadal’, que 
tornarà a recórrer la ciutat. Per descomptat, 
també el Mercat de Nadal, que romandrà fins 
al 6 de gener a la plaça del Rellotge. 

Diada de Santa Coloma
Les tradicions a la Festa Major d’Hivern 
també permetran que el jovent i la gent gran   
gaudeixi de jocs, música, teatre, tallers i al-
tres activitats pensades per a ells i elles en 
els darrers dies de l’any. Així, després de la 
pandèmia, destaca també la recuperació de 
la Festa de Cap d’Any, amb la qual es rebrà 
el 2023 tal com mana la tradició. Serà a la 

Fotos de la desembocadura del riu Besòs / Josep Sancho
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plaça de la Vila i es comptarà amb la col·la-
boració de ‘Los 40 Principales’. 
A més, la Diada de Santa Coloma també 
permetrà retrobar-se amb la tradició de gau-
dir de la música i el teatre el 31 de desem-
bre, organitzat per algunes de les entitats de 
cultura popular, com ara el cercavila insti-

energètica amb iniciatives com la reducció  
dels horaris en el funcionament dels guar-
niments lumínics nadalencs.Pel que fa a la 
matèria orgànica, es crida la ciutadania a 
recordar que des del 9 fins al 29 de gener 
estaran disponibles cinc punts de recollida 
per tal que es dipositin els arbres de Nadal 

tucional, l’ofici de sardanes, la cercavila de 
Gegants i el correfoc amb els Diables. 

Nadal més sostenible
Per la seva part, l’Ajuntament de Santa Co-
loma i el servei Medi Ambient, promou la 
gestió sostenible de la matèria orgànica i 

Del 9 fins al 29/01 
hi haurà cinc punts 
de recollida d’arbres 
de Nadal.

quan comenci l’any 2023 i hàgim de deixar 
enrere aquest mític símbol de les Festes. 
Respecte als tipus d’arbres que es recullen, 
es tracta d’arbres de fusta natural sense i 
amb peu de terra (aquells que s’aguanten 
clavats a una base o enganxats). La fusta 
es reaprofita com a compostatge de matèria 
orgànica utilitzada per regenerar parcs i jar-
dins de la ciutat. 
Per tant, l’Ajuntament i els serveis públics 
animen al fet que els colomins i colomines 
participin en aquesta campanya, ja que és 
una manera de reutilitzar els recursos natu-
rals de què disposem i tenir cura del medi 
ambient, entre tots i totes. 

Festa de Cap d’any 
a la Plaça de la Vila 
amb l’actuació de 
‘Los 40 Principales
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Torna la campanya per les famílies més desfavorides 

L’Ajuntament amb la col·laboració 
de la Creu Roja del Barcelonès 
Nord i les diferents entitats i co-
merços de la ciutat, impulsa un 
any més, la campanya de recollida 
de joguines: “Santa Coloma soli-
dària, també al Nadal”. Adreçada 
a tota la ciutadania, aquesta té 

Santa Coloma solidària, 
també al Nadal

l’objectiu de donar suport a les 
famílies i infants amb menys re-
cursos durant aquest Nadal, unes 
dates sensibles per les despeses 
que impliquen. 
La campanya es duu a terme des 
de fa anys com un èxit de parti-
cipació, gràcies al fort esperit so-

lidari de la ciutadania colomina. 
L’any 2021, 782 nens i nenes de 
la ciutat en situació de vulnera-
bilitat, de 0 a 11 anys, van tenir 
joguines la nit de Reis gràcies a 
aquesta campanya. Es van repar-
tir 3910 joguines, unes 1600 més 
que el 2020, a infants d’unes 313 
famílies. 
A més, enguany tindrà lloc la 6ª 
edició de la iniciativa, “Una carta, 
un somriure”, adreçada a treballa-
dors/es municipals. Consisteix a 
apadrinar una carta que els nens/
es i els joves del Centre Obert Ria-
lles han escrit amb il·lusió a Ses 
Majestats d’Orient demanant una 
joguina. Així doncs, els i les treba-
lladors/es que vulguin ser padrins 
i padrines faran que aquests in-
fants puguin veure complert el seu 
desig. Tanmateix, l’any 2021 es 
van apadrinar 70 cartes en aquest 
projecte. 

Després d’anys de parada a 
causa de la pandèmia, un local 
del centre de Santa Coloma de 
Gramenet, al carrer Sant Sil-
vestre, tornarà a obrir portes 
enguany amb una iniciativa 
privada i sense ànim de lucre. 
Durant unes hores, canviarà 
la seva cara habitual per con-
vertir-se en ‘La Casa del Pare 
Noel’. Els infants hi podran 
lliurar les cartes amb tots els 
seus desitjos al mateix Pare 
Noel, acompanyats dels seus 
ajudants elfs i rebre un diploma 

per bon comportament. A més, 
tindrà lloc una desfilada de tota 
la comitiva del Pare Noel pels 
carrers de la ciutat. Balls i mú-
sica, elfs i soldadets de plom; 
i moltes sorpreses més que 
s’anunciaran a tots els veïns a 
l’arribada de la casa. 
Els negocis del mateix carrer 
Sant Silvestre i el carrer Sant 
Ramón, així com altres asso-
ciacions i grups de la ciutat 
també participaran desinte-
ressadament per rebre com es 
mereix al gran Pare Noel. 

La casa del ‘Pare Noel’, 
més a prop que mai

Núm. 459Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.com
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Viu el fondo al Nadal
El Projecte de Transformació Social i Comunitària enforteixen el barri per Nadal

CONSELLS DE SEGURETAT PER A LES FESTES NADALENQUES

La Policia Local al servei de la ciutadania 
#santacolomaciutatsegura fa arribar alguns 
consells de seguretat per aquestes Festes, 
sobretot a l’hora d’evitar robatoris i furts: 
Mantingues en tot moment l’atenció so-
bre les teves pertinences personals, com 
bossa, cartera i telèfon mòbil. No s’han 
de deixar en cadires, taules o taulells sen-
se control. És millor portar la bossa ben 
tancada i a la part davantera, com també 
la cartera, sempre a les butxaques davan-
teres, especialment si transites per zones 
de molta aglomeració. El mòbil és un dels 
objectes més cobejats, millor no exhibir-ho 

de manera innecessària.
A l’hora de retirar diners en un caixer, mi-
llor fes-ho amb companyia i utilitza si pot 
ser caixers tancats, sobretot perquè els 
lladres no puguin veure on portes la carte-
ra o les targetes. En cas de furt o robatori, 
cal denunciar davant de la policia intentant 
aportar el màxim nombre de detalls per a 
la investigació. A més, cal donar de baixa 
immediatament les targetes bancàries o el 
telèfon mòbil perquè no es pugui operar de 
manera fraudulenta. El consum d’alcohol 
millor amb moderació. Una persona èbria 
és un objectiu fàcil per al delinqüent.

Des del Projecte de Transformació Social 
i Comunitària del Barri del Fondo, ‘Viu el 
Fondo’, s’ha treballat de forma transversal 
amb la resta de serveis de l’Ajuntament de 
Santa Coloma per dur a terme una campanya 
d’aquest Nadal reforçada al barri, anomena-

da ‘Viu el Fondo al Nadal’.
Aquesta té per objectiu organitzar activitats 
col·laboratives que enforteixen la xarxa del 
barri i que ofereixin a les famílies propostes 
lúdiques; les quals generin un bon clima de 
convivència i dinàmiques positives a l’espai 
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públic. També, es pretén vincular la xarxa so-
cioeducativa i comunitària als comerços del 
barri i que aquesta potenciï el coneixement 
dels vianants amb l’eix comercial. Finalment, 
la campanya també s’adreça a incentivar les 
compres nadalenques al comerç local del ba-

rri del Fondo.
A la programació de la campanya ‘Viu el Fon-
do al Nadal’ s’inclouen activitats nadalenques 
familiars a la plaça del Rellotge del 4 al 12 de 
gener, organitzades de forma conjunta per deu 
entitats i recursos del barri de la ciutat: AFA 
Mercè Rodoreda, Fundació Germina, Casal 
dels Infants, Espai Banús (Fundació Maria 
Reventós), Fundació Tallers, CRIJ Rellotge 
XXI, la Xarxa de Valors, la Ciba, l’Agrupació i 
CNL l’Heura. Entre d’altres, podeu gaudir dels 
contacontes, dels espais de joc lliure coedu-
catius, taller de boles de Nadal, etc. 

‘Coneix el Comerç del Fondo’
Amb la resta d’iniciatives, també es portarà 
a terme aquesta campanya comercial al barri 
del ‘Fondo’, amb la intenció de promoure el 
comerç local. Aquí es poden trobar decora-
cions nadalenques als aparadors de 60 esta-
bliments dels carrers Jacint Verdaguer, Mas-
sanet, Wagner, Rellotge i plaça del Rellotge, a 
partir de principis de gener, i una gimcana co-
mercial del Fondo per dinamitzar la passejada 
pels aparadors participants, del 12 al 22 de 
desembre. Amb la participació s’aconseguirà 
un obsequi i s’optarà a un lot de productes 
del barri, el dia 22 de desembre a la tarda. 
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El Nadal és una tradició mi-
l·lenària celebrada des de prop de 
l’any 200 després de Crist. Aquest 
2021 serà un Nadal de més nor-

VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

Al poble de Gävle, a Suècia, des 
del 1966 cada any construeixen 
una cabra de palla de 13 metres 
d’alçada i de tres tones que si-
tuen a la plaça del poble durant 

La cabra 
de tres tones
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Explica una llegenda popular de diversos països de l’Europa de 
l’Est que una família pobra que no tenia prou diners per decorar 
l’arbre es va llevar el dia de Nadal i el va veure cobert d’unes teran-
yines que havia filat una aranya durant la nit. Amb els primers raigs 
de sol, les teranyines es van convertir en fils d’or i de plata. D’ales-
hores ençà, la família no va tornar a passar penúries. A Ucraïna es 
recorda aquesta llegenda tot decorant l’arbre de Nadal amb motius 
d’aranyes i de teranyines, com a símbol de bona sort i de fortuna.

Les teranyines de 
Nadal a Ucraïna

malitat a Mataró, després de supe-
rar les pitjors etapes d’una pandè-
mia que ha sacsejat el món durant 
mesos i mesos. A la nostra ciutat, 

les tradicions nadalenques són so-
bradament conegudes. Avui, però, 
us volem parlar d’altres Nadals. 
Viatjarem pel món per explicar-vos 

quines són les ce· lebracions més 
curioses que es fan en cultures que 
no són la nostra. Poseu-vos el cin-
turó, que comencem a volar!

Nadal sobre rodes a Veneçuela

Comencem les tradicions de Nadal rodant, perquè 
a molts carrers de Veneçuela es talla el trànsit per 
tal que la gent gaudeixi a l’aire lliure de la música, 
els llums i el menjar sobre les rodes de patins, bici-
cletes i monopatins. Conegudes com ‘patinatas’, se 

solen fer en avingudes senceres que es tanquen en 
època de Nadal perquè nens i adults patinin acom-
panyats de música, aguinaldos, gaites o nadales. 
S’aconsegueix un ambient on l’esbarjo és el primer 
i els més petits estrenen les joguines que han rebut

els dies d’Advent. El més cu-
riós, però, és que gairebé cada 
any algú l’acaba cremant i no 
aconsegueix sobreviure a les 
festes
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La bruixa Befana a Itàlia

El Nadal estiuenc 
de Nova Zelanda
A Nova Zelanda, el desem-
bre cau al bell mig de l’estiu 
i per Nadal és quan comencen 
les vacances a les escoles. El 
sopar de Nadal consisteix so-
vint en barbacoes a la platja 
i, malgrat l’herència europea 
del país, sobretot la britànica, 
tenen algunes tradicions de 

Nadal i símbols molt diferents. 
És el cas del pohutukawa, un 
arbre neozelandès que s’omple 
de flors vermelles de desembre 
a gener i que s’ha guanyat el 
sobrenom de «l’arbre de Nadal 
de Nova Zelanda». Sovint se li 
atribueix un significat espiri-
tual per als maoris

A la República Txeca sembla que tenen 
moltes supersticions relacionades amb 
les festes i les tradicions de Nadal. Una 
d’elles és el llançament de sabates. 
Com podem saber si ens casarem? Les 
dones solteres només cal que llancin 
una sabata d’esquena per sobre l’es-
patlla des de la porta de casa. Si la sa-
bata cau amb la punta cap a la casa, hi 
haurà matrimoni i si cau amb la punta 
cap a fora, no. És ben senzill. Si parlem 
de buscar la bona sort, els txecs també 
tenen una gran tradició per Nadal. Un 
plat típic del país per festes és la carpa 
i els txecs diuen que si se’n guarden 
una escata a la cartera els diners seran 
abundants durant tot l’any.

Els japonesos no celebren el Nadal en 
el sentit religiós perquè el cristianisme 
és molt minoritari al país nipó. No obs-
tant això, sí que s’apunten a el vessant 
consumista i es fan regals i gaudeixen 
d’un bon àpat. El més típic és fer un 
festí a base del menú nadalenc de la 
cadena americana de menjar ràpid 
Kentucky Fried Chicken. Però, per 
què? Tot es deu a una bona campanya 
de màrqueting dels anys 70 que va te-
nir molt d’èxit i encara recull els seus 
fruits. Les cues que es fan als restau-
rants són molt llargues.

El llançament 
de sabates 
txeques

El sopar 
de Nadal del 
KFC
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A molts llocs d’Itàlia, qui porta els regals 
als nens la matinada del 6 de gener no 
són els Reis Mags d’Orient, sinó la Befa-
na, una velleta que vola amb escombra. 
Segons la llegenda, la Befana no va voler 
acompanyar els Reis Mags a adorar el 

nen Jesús, però després se’n va penedir. 
Per això, passa per les cases deixant pre-
sents als nens, principalment caramels i 
xocolatines. Com els Reis a casa nostra, 
si no et portes bé, la Befana et porta car-
bó.
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A la ciutat de Marsella va néixer una cu-
riosa tradició que s’ha estès per tot el 
sud de França: diuen que durant l’àpat de 
Nadal s’han de tastar 13 postres diferents 
per tenir bona sort de cara a l’any nou. A 
més, aquestes postres tenen un repertori 

més o menys fix on hi ha d’haver ‘nougat’ 
(la versió francesa del torró), una galeta 
de farina, oli d’oliva i tarongina anome-
nada ‘gibacié’, un assortiment de fruita 
confitada, fruita del temps com ara raïm 
o figues, fruita seca...

Tastar 13 postres 
per tenir sort

El Krampus tirolès

A Àustria, Sant Nicolau és una festa molt 
arrelada, però el dimoni que el sol acom-
panyar ha acabat esdevenint més popu-
lar que el sant. S’anomena Krampus, té 
el cos recobert de pèl negre i s’encarrega 
d’advertir als nens que, si no fan bondat, 

Sant Nicolau no els durà regals. Sobretot 
a la zona del Tirol, en la vigília del 6 de 
desembre grups de joves es disfressen 
de Krampus i surten en desfilades que 
són considerades Patrimoni de la Hu-
manitat

El foc, lligat als solsticis d’hivern 
i d’estiu, és un dels elements més 
destacats del Nadal portuguès. So-
bretot al nord del país s’encenen 
fogueres a l’atri de les esglésies la 
nit de Nadal i no s’apaguen fins al 
Dia de Reis, quan el cicle s’ha aca-
bat. Aquesta festa, que es veu que 
té orígens celtes, és anomenada 
‘fogueiras do Menino’ i represen-
ta el triomf de la llum per sobre la 
foscor

Focs 
de Nadal 
a Portugal

El menjar més fastigós
Tot i que alguns que ho han 
tastat el consideren el plat 
més fastigós del món, el 
kiviak és pels inuit groen-
landesos, un dels àpats tra-
dicionals nadalencs. Aquest 
“menjar” s’elabora introduint 
centenars de gavots, uns 
ocells semblants als pin-
güins, dins del cos d’una foca 
que és segellat amb greix i 
cosit a consciència. Les aus 
romanen intactes a l’interior 
del mamífer marí durant uns 
vuit mesos, bec, potes i plo-
mes inclosos. Aquesta mena 
de bossa és tapada sota una 
roca per afavorir la seva fer-
mentació. 
Passat aquest temps es des-
tapen i estan a punt per con-
sumir un cop plomades. 
A Groenlàndia, als casa-
ments i als sopars de la nit 
de Nadal és costum posar a 
taula aquest estrany menjar

Se celebra el 6 de desembre a Guatema-
la. Durant aquest dia, les famílies encenen 
fogueres i cremen figures de Satanàs per 
eliminar els esperits malignes i celebrar la 
victòria del bé sobre el mal. En el passat, la 
gent treia totes les escombraries de casa i hi 
calava foc, però gràcies a la conscienciació 
ambientalista, ara encenen pinyates

La crema 
del Diable

Entre el 12 de desembre i la nit de Na-
dal, cada dia arriba un trol esgarrifós a 
les ciutats i pobles islandesos. En total 
n’hi ha 13, cada un té un nom i un as-
pecte concret, i genèricament s’anome-
nen ‘jólasveinar’. A la nit, deixen petits 
regals a les sabates dels nens que han 
fet bondat, i patates a les dels qui no 
n’han fet. I a l’hora de marxar, després 
de Nadal, també tornen a desaparèixer 
bosc endins, de manera esglaonada 
fins al 6 de gener.

Els 13
‘jólasveinar’
d’Islàndia
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El Santa Coloma naufraga a Horta

L’Aleví A de la Grama 
arriba a les semifinals 
de la TicTac Cup

El parcial del tercer quart va ser decisiu al partit (84-64)

Els colomencs van caure contra el Real 
Madrid a la fase final (1-2)

Derrota dura al camp del Temple Horta. 
Els colomencs visitaven un rival neces-
sitat de victòries - només en portaven 
una en deu partits - per sortir de l’últim 
lloc a la classificació. El Santa Coloma, 
que pateix quan surt del Juan del Moral, 
guiava un partit igualat que s’acabaria 
decidint per petits detalls. El primer quart 
va estar marcat pels tirs lliures de l’Horta, 
que van contrarestar els encerts del triple 
dels colomencs. Amb 32-29 al descans, 
el guió de partit era l’esperat. Al tercer 
quart, l’embranzida dels locals va realitzar 
un parcial al tercer quart (26-12) que va 
desencadenar el partit. L’Horta va ser molt 
efectiu en el llançament (8/15) mentre que 
el Santa Coloma no el va trobar l’encert 
(2/15). Amb -17 al marcador i amb els 
locals tocant la victòria, no van deixar als 
colomencs cap intent de remuntada. Tot i 
la derrota, el Santa Coloma continua a la 
zona tranquil·la de la taula. Javi Espín amb 
20 punts va ser el millor dels d’Alberto To-
rres seguit de César Gómez amb 12 punts. 
El Santa Coloma buscarà la victòria en el 
següent partit (14 de gener) contra el líder 
de la lliga, el Masnou, al Juan del Moral.

L’equip femení del Club Petanca Santa 
Coloma, de la Divisió d’Honor, s’han 
proclamat Campiones de la Lliga Pro-
vincial 2022, havent-ho aconseguit 
abans de la fi de la competició i amb 
gran autoritat sobre la resta de clubs 
participants.Quant a l’equip sènior 
masculí de Primera Categoria, ha ob-
tingut la segona posició general, per 
la qual cosa jugarà la promoció d’as-
cens a Divisió d’Honor

L’equip femení 
del Club Petanca 
Santa Coloma, 
campiones de la 
Lliga Provincial

Foto: Club Petanca Santa Coloma

Foto: CB Santa Coloma

DERROTA INJUSTA DE LA GRAMA AL NARCÍS SALA

Foto:  Grama

Foto:  Grama

Els colomencs van veure com se li escapava 
l’empat a l’últim minut de partit.
La Grama visitava al Sant Andreu al Narcís 
Sala, lloc en què l’equip buscaria sumar 
els últims 3 punts de la primera volta da-
vant un dels conjunts amb més talent de la 
lliga. L’inici va ser força bo, però un error 
puntual va tornar a condemnar a l’equip, al 
19′ s’avançarien els locals. I cinc minuts 
després, cauria el segon gol del partit. Tot i 
aquests dos cops durs, els de Manu Peláez 
van lluitar i al 43′, Roger Garcia anotaria un 
gran gol de falta per escurçar distàncies. 
Seria el propi Roger qui només dos minuts 
més tard, igualaria el partit abans del des-
cans amb un xut sec que es va colar per 

Els joves jugadors de la pedrera de la Gra-
ma van realitzar un gran torneig, arribant 
a les semifinals, on van caure davant el 
Real Madrid per 1 gol a 2. Tot i això, la 
participació dels blaus al prestigiós tor-
neig disputat al Municipal de Cornellà ha 
estat excel·lent. Invictes a la fase prèvia i 
només dues derrotes a la fase final (Real 
Madrid i Sevilla), finalitzant així en quarta 
posició, per darrere de Barça, Real Madrid 

l’escaire andreuenc. El 14 de la Grama va 
aixecar els ànims de l’equip,  i s’arribaria al 
descans amb empat a 2. A la segona meitat, 
l’equip va competir força bé, anul·lant en 
moltes fases als locals i disposant d’algu-
na ocasió de perill, com la de Rolo al 67′ 
que va haver d’aturar el porter local. No 
obstant, i ja en temps afegit (95′), l’àrbitre 
assenyalaria penal i segona groga per Juan 
Carlos, que no podrà jugar el partit davant 
l’Hospitalet. Manu no va poder aturar el xut 
de Josu des dels onze metres i, poc temps 
després, s’acabaria el partit amb aquest dur 
final pels colomencs. El proper partit serà 
el dia 8 de gener a les 12:00h davant el CE 
l’hospitalet.

i Sevilla. A la fase prèvia, l’Aleví A va su-
perar al Vilassar de Dalt (4-0), al Mataró 
(3-0), l’Andorra (2-1), al Sant Gabriel (4-0) 
i finalment al Gavà (2-0). A la fase final va 
continuar mostrant el bon nivell guanyant 
al Premier (4-0), al Villarreal (2-1), al Cel-
ta (2-1), al Cerdanyola (1-0), a l’Espanyol 
als penals. L’aventura va tenir final quan 
els colomencs van caure amb mèrit contra 
el Madrid per 1-2.



ESPORTS COMARCALS 19Ferran Pursals - redaccio@diaridesantacoloma.com18 Ferran Pursals - redaccio@diaridesantacoloma.comESPORTS

Foto: Indústries Santa Coloma

Partidàs al Pavelló Nou amb les 
places de la Copa d’Espanya 2023 
en joc que el va acabar emportant 
Viña Albali Valdepeñas en els últims 
compassos del partit. El triomf dels 
de David Ramos davant Indústries 
Santa Coloma (3-4) permet a l’equip 
Valdepeñas certificar de manera ma-
temàtica la seva presència a la Copa 
d’Espanya. Batería, autor de dos 
dels quatre gols del seu equip, va 
ser crucial a l’hora de sumar el més 
tres sent recompensada la seva ac-
tuació amb el trofeu al Jugador Es-
trella LNFS del partit el dia del seu 
aniversari. La derrota dels de Xavi 
Closas en un partit on van merèixer 
més deixa l’equip català sense op-
cions matemàtiques de poder estar 
al torneig coper del proper mes de 
febrer.

L’Indústries Santa Coloma va obrir 
un període d’intercanvi d’ocasions 
de perill a les dues àrees. Tot i això, 
els locals, més encertats que el seu 
rival, van aconseguir empatar el 
partit per mitjà de Bernat Povill des-
prés de desviar lleugerament el xut 
de Nil Closas. Prèviament, Nil Clo-
sas l’havia tingut amb una rematada 
al travesser. Després d’igualar el 
partit al minut 31’, els de Xavi Clo-
sas van veure com Viña Albali Val-
depeñas tornava a castigar el seu ri-
val anotant a la contra Lolo el 2-3 al 
marcador amb un ajustat xut al pal 
contrari. Ja immersos a la recta final 
del partit, Álex Verdejo va tornar a 
restablir la igualtat al marcador amb 
un xut ras al trenta-set, però Batería, 
va anotar des del seu propi camp el 
3-4 definitiu.

L’Indústries Santa Coloma 
no pot amb Batería
El Viña Albali Valdepeñas assegura la 
seva presència a la Copa d’Espanya

El tècnic es va mostrar satisfet amb la seva actuació

El jugador del juvenil Niel·lo 
Bertran es va estrenar a Pri-
mera Divisió davant el Viña 
Albali Valdepeñas. El “cierre” 
va participar en una rotació a 
la primera part i el tècnic Xavi 
Closas es va mostrar satisfet 

Niel·lo Bertran debuta 
amb l’Indústries

amb el seu rendiment. El ju-
venil Niel·lo Bertran (2004) 
va debutar divendres passat 
a Primera Divisió. Ho va fer 
amb la samarreta d’Indústries 
Santa Coloma contra el Viña 
Albali Valdepeñas i de la mà 

del tècnic Xavi Closas. Aquesta 
temporada el jove jugador ja 
va ser convocat amb el primer 
equip per al partit de la Jornada 
5 davant del Xota FS, però no 
va tenir l’oportunitat de sortir a 
pista. 

Les colomenques van sortir amb una intensitat considerable per 
mirar de solventar el partit de manera clara. A la primera meitat, el 
Draft Gramenet va anar per feina i, tot i no ser un marcador defini-
tiu, l’avantatge de +13 al descans, va permetre que es comencés a 
marcar distàncies amb el Safa Claror. Al tercer quart, res va canviar 
i el Draft va apretar encara més i amb un parcial de 14-24 va tren-
car el partit per entrar a l’últim període amb una diferència de 23 
punts. Les colomenques també van guanyar el darrer quart amb un 
gran partit ofensiu.  L’equip de Toni Saez torna a anotar més de 80 
punts en un partit, refermant el gran joc col·lectiu de l’equip.
Clara Hernández i Lara Sánchez ban ser les més decisives de 
l’equip, en què cada una va anotar 19 punts. Amb aquest triomf 
l’equip es situa segon a la classificació amb balanç de set victòries 
i quatre derrotes. El següent partit, l’any que ve, serà contra el Ta-
rragona, rival directe.

El Draft, al capdavant 
a Copa Catalunya

Foto: Draft Gramenet

Foto: Indústries Santa Coloma
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Nova derrota del juvenil de la Grama 
al camp de la Damm (3-0)
Els colomencs tanquen l’any en l’última posició

Ahir es va celebrar l’II Festival del Club 
Patí Nano en les pistes poliesportives de 
Prat de la Riba.
Una vegada més, l’entitat organitzado-
ra ens va obsequiar amb un excel·lent 
espectacle visual en les coreografies 
programades.
Tota la recaptació de les entrades anirà 
destinada a benefici de famílies colo-
menques amb necessitats alimentàries. 
Aquesta distribució serà garantida per 
Creu Roja.

II Festival de 
Patinatge Club 
Patí Nano

Foto: Patinatge Club Patí Nano

Foto: Grama

L’últim partit de la primera volta, la Damm 
ha passat per sobre d’una Grama comba-
tiva que deixant sentenciat el partit a la 
primera part. Al minut 3, Javi Sarasa s’ha 
inventat un gol en una acció de pissarra, 

centrant una falta lateral rasa que ha 
sorprès tota la línia defensiva visitant. 
Pocs minuts més tard, el va el gol de 
Juan Piera, que va superar la sortida del 
porter després de rebre una gran assis-

tència i es va desfer de dos defenses per 
marcar el segon gol. El 2-0 dibuixava un 
escenari favorable per a la Damm davant 
una Fundació Grama que ha plantat un 
bloc defensiu a la gespa, però ha estat 
poc efectiu. El conjunt de Sergio García 
ha jugat plàcidament amb la tranquil·litat 
del marcador contra un conjunt colomenc 
que no ha baixat la intensitat en cap tram 
del partit, tot i veure’s lluny de puntuar al 
Municipal d’Horta. Jurado va buscar el gol 
amb un llançament de falta directa que va 
aturar el porter, i ho acabaria trobant més 
tard rematant al primer pal una brillant 
acció personal de Javi Sarasa per banda 
dreta, que va marejar la seva marca fins a 
posar el centre des de la línia de fons. Fins 
i tot podria haver marcat el quart la Damm 
amb una falta botada per Sahel que Piera 
ha rematat alta. La Damm, es va assegurar 
la possessió a la segona part i no va patir 
en cap moment. La Fundació Grama tanca 
l’any en última posició, amb 9 punts i a sis 
del límit de la salvació.
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El Teatre Sagarra permet adquirir 
entrades a la taquilla de forma 
excepcional per l’any que ve

De manera excepcional, durant el pe-
ríode nadalenc, els dies 23, 27, 28, 
29 i 30 de desembre i els 2, 3 i 4 de 
gener de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i el 
5 de gener de 19 a 14 h, es poden ad-
quirir les entrades a les taquilles del 
Teatre Sagarra. També a teatresaga-
rra.koobin.cat.  Els espectacles són: 2 
dels concerts del X Festival de Blues, 
Yerma (amb col·laboraciódel Teatre 
Lliure), 4 espectacles de la nova pro-
gramació del Festival Flamenc-On, 

dels equipaments culturals de primer 
ordre dins l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, gràcies al conjunt de pro-
postes teatrals i musicals que l’han 
situat en un lloc preferent del públic 
local i el forà. 
La programació serà la següent 27 
de gener Fitzroy, 10 de febrer, Noa 
& The Helldrinckers (X Festival de 
Blues), 11 de febrer, The Cinelli 
Brothers (X Festival de Blues) 24 
de febrer, Yerma, de Federico García 
Lorca, 11 de març, Arcángel (Festi-
val Flamenc-On) 17 de març, Wang 
Ramírez (Dansa Metropolitana) 18 
de març, Jerónimo Maya (Festival 
Flamenc-On) 24 de març, Cowards 
(Dansa Metropolitana) 25 de març, 
Mayte Martín (Festival Flamenc-On) 
26 de març, Medea (Festival Fla-
menc-On) 14 d’abril, La maleta (Pre-
mis Draps) 24 d’abril, Jona OPH (Sa-
garra Comedy) 27 d’abril, Una llum 
tímida (Donescena).

(Maite Martín, Arcángel, Jerónimo 
Maya i Medea, d’Antonio Márquez) 
el monóleg del colomenc Jona OPH, 
l’obra guanyadora dels Premis Draps, 
La Maleta, els espectacles ‘Una llum 
Tímida’, ‘Fitz Roy’ de Jordi Galceran i 
Sergi Belbel i els muntatges de dansa 
‘Cowards’ i ‘Wang Ramírez’. Al llarg 
d’aquests 25 primers anys de vida, el 
Teatre Sagarra s’ha consolidat com 
l’espai escènic referent no tan sols a 
la nostra ciutat. És per mèrit propi un 

Diada de Santa Coloma 
i Festa de Cap d’Any a 
la plaça de la Vila 

La plaça de la Vila torna a aco-
llir el dia 31 de desembre la 
Diada de Santa Coloma durant 
tot el matí i Festa de Cap d’Any 
a la nit. A les 10h tindrà lloc 
l’Anada d’ofici, amb un reco-
rregut que comença al carrer 
d’Anselm Clavé hi haurà diver-
ses participacions: Trabucaires 
de Santa Coloma, el drac Blai 
de Draconaires i els Gegants 
Vells de la ciutat a càrrec de 
Gegants i Capgrossos de San-
ta Coloma de Gramenet. A les 
10.30h, hi haurà els tocs d’avís 
a ofici. 21 salves d’homenatge 
a Santa Coloma i toc de Festa 

Major. A les 11h, l’ofrena flo-
ral i ball dels Gegants Vells de 
la ciutat, amb entrega del ram 
de la geganta. En finalitzar 
l’ofici, tindrà lloc el cant dels 
goigs i l’últim repic de Festa 
Majo. A les 12h, per acabar, 
es farà la Tornada d’Ofici. 

Festa de Cap d’Any
La Festa de Cap d’Any serà 
a la plaça de la Vila a les 
23.30h. Música i ambient per 
a tota la família amb Uri Mora 
i Elena Gómez. La DJ Neus 
González, de Los 40 Principa-
les, animarà la festa.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dijous 22 desembre
Cabaret d’artistes obert 
a tot el jovent de 17.30 a 
20h al Mas Fonollar 

Divendres 30 desembre
Espai de joc lliure coedu-
catiu: “Camí a l’hivern” a 
les 17 h a la plaça del Rellotge

Dijous 22 desembre
Festival Solidari BDance – 
Maribel Moriano amb re-
collida d’aliments a les 20 
h al Teatre Sagarra Organitza
 

Dijous 29 desembre
Inflables a les 17 h a la 
plaça del Rellotge

Dijous 22 desembre
L’Hora del Conte de Nadal 
“Muf, muf, muf: un Nadal al 
revés” a les 19 h a la Bibliote-
ca Singuerlín – Salvador Cabré 

Dimecres 28 desembre
Espai de joc lliure coedu-
catiu: “Camí a l’hivern” a 
les 17 h a la Plaça del Rellotge

Dimarts 3 gener
Taller de fanalets de Reis 
17 h a la plaça del Rellotge

Dilluns 2 gener
Taller de boles de Nadal 
a les 17 h a la plaça del Re-
llotge

Divendres 23 desembre
Festival Solidari Yolanda 
Valero a les 18.30 h al Tea-
tre Sagarra 

Divendres 23 desembre
Contacontes “Caputxeta: 
missió nadalenca” a les 
11 h a la Plaça del Rellotge




