
Retiren les 
cabines de 

telefonia
Telefònica ha retirat aquest mes de 
novembre les darreres 16 cabines 

telefòniques que quedaven a la ciutat
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Sota el lema ‘L’art no entén de diferències’ 
s’ha celebrat, entre dijous 24 i diumenge 
27 de novembre, el 12è Festival Interna-
cional de Teatre Integratiu (FITI) de Santa 
Coloma de Gramenet, en els 24 anys de 
la seva existència. Aquest divendres 2 de 
desembre serà el tancament del festival, en-
guany el Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, que se celebra el dia 3 de 
desembre.
Durant aquests dies, diverses expressions 
de les arts escèniques han passat pel Teatre 
Sagarra i també a la Biblioteca Central de 
la ciutat. Des de l’organització del festival 
informen que gairebé un miler de persones 
han gaudit dels espectacles. Aquest any, per 

primer cop, s’ha cobrat entrada, com una 
pas més en la professionalització de les arts 
inclusives. “El que és gratis no es valora” 
assegura la Verónica Ramírez, directora ar-
tística del Festival i de la companyia Alqui-
mistes Teatre, i explica que la producció del 
Festival i dels espectacles són de primer ni-
vell, amb un vestuari, planta d’il•luminació 
i tots els aspectes tècnics que s’involucren. 
Això, detalla, és un dels objectius del FITI: 
“conquistar altres espais i professionalit-
zar-nos”.
Una programació diversa
El dijous 24 de novembre, van obrir el Fes-
tival dues activitats a la Biblioteca Central de 
Santa Coloma de Gramenet, amb una troba-

El Teatre Sagarra 
s’omple per la 
cultura inclusiva
“L’art no entén de diferències” és el 
lema del 12è Festival Internacional de 
Teatre Integratiu

programacions culturals, així com en el 
finançament, entre d’altres, tot i que també 
s’ha aportat un missatge optimista en el 
sentit que cada vegada més persones amb 
diversitat funcional estan participant en 
programació cultural regular.

Arribar al Teatre Segarra
El Festival Internacional de Teatre Integratiu 
és el més antic dels festivals de teatre inclu-
siu a Catalunya. El FITI va néixer l’any 1999 
fruit del treball conjunt d’un grup de perso-
nes d’Albandis -entitat dedicada a l’atenció 
de persones amb discapacitat intel•lectual- i 
de la companyia de teatre Carro de Baco. A 
partir d’aquella unió va sorgir la compan-
yia Alquimistes Teatre, que va ser el motor 
d’aquesta mostra d’arts escèniques pionera a 
Catalunya en el binomi arts escèniques-dis-

molt”.
L’objectiu del FITI és promocionar les dife-
rents companyies inclusives per donar vi-
sibilitat al col•lectiu. “La missió és trencar 
les barreres, els estigmes de la discapacitat 
i obrir les mirades” assenyala la Verónica, 
que considera que des de l’educació s’ha 
de treballar per la diversitat, i és per aquest 
motiu que cada any es fa una funció per a les 
escoles i instituts.

La improvisació com a pilar del pro-
cés de creació
La companyia Alquimistes ha estrenat l’obra 
“Lorca en femení”, que promocionaran du-
ran l’any vinent a diferents sales. La majoria 
de les obres adaptades les han fet a partir 
d’un text base o d’una escena, i seguint amb 
la improvisació. En aquesta, per exemple, 

capacitat.
El Festival va néixer com a festival de teatre, 
però amb els anys s’ha ampliat a ser un fes-
tival d’arts escèniques. Als inicis es van fer 
mostres de teatre al carrer i a espais més 
petits de Santa Coloma, fins que es va poder 
portar el FITI al Teatre Segarra. Arribar a un 
teatre amb una infraestructura professional, 
segons expressa la directora artística Veróni-
ca Ramírez, “és una gran fita, perquè donem 
un altre nivell al festival i ens permet portar 
altres companyies”. A més, explica, el fet 
d’actuar en un teatre és molt important per a 
companyies que, per exemple, han començat 
fa poc: “Donar les mateixes oportunitats que 
a altres companyies és essencial. Hi ha molts 
temes d’autoestima, d’habilitats i capacitats, 
i veure que pots actuar a un teatre amb les 
condicions tècniques són d’alt nivell, ajuda 
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da per sortir del teatre: el grup de música Els 
Bogasons, del Centre Ocupacional Bogatell, 
i el cinema- fòrum amb el documental ‘Alqui-
mistes off’, un documental sobre la compan-
yia de teatre colomenca que fa una mirada 
enrere sobre com es va viure la pandèmia, a 
més de presentar diferents testimonis i expe-
riències a Alquimistes.
Divendres 24, 264 espectadors van veure 
“De tu a tu”, amb la companyia Mur de Mata-
ró, un espectacle de circ integrador; dissabte, 
la companyia amfitriona del FITI, Alquimis-
tes, va estrenar la seva obra “Lorca en Fe-

mení”; i diumenge es va poder gaudir de la 
dansa amb Fristch Company de la Fundació 
Maite León, des de Madrid, que va tancar el 
Festival amb l’espectacle ‘Sin Par’.
A part d’aquests espectacles, diumenge 
va celebrar-se una taula rodona sobre el 
procés creatiu en les arts inclusives. Les 
participants de la taula van ressaltar els 
valors, tant artístic com humà i social, de 
les companyies inclusives, i la necessària i 
possible eliminació d’etiquetes i estigmes. 
També es van posar en relleu les dificultats 
per ser considerades en igualtat per a les 

hi havia un text base, i aquest text s’ha anat 
adaptant segons la improvisació. 
L’obra presentada l’any 2018, “Donde man-
da el amor, no manda marinero”, es va crear 
a partir d’una idea general i d’una escena. 
“Són molt bons improvisant, ho fan molt 
natural” assegura la Verónica, que apunta 
que “la part de la vergonya i dels filtres, ells 
no la tenen, i tenen la llibertat de fer i parlar, 
a part de ser molt talentosos i talentoses”.
El FITI, que és bianual, tornarà a Santa Co-
loma el 2024, amb noves obres i compan-
yies d’arreu del territori. Des d’Alquimistes, 
reclamen la importància de fer art i cultura 
inclusiva i destaquen que Santa Coloma és 
una ciutat plena d’activitats per a tothom, 
però que sens dubte encara queda molt 
camí per fer per arribar a tenir una societat 
completament inclusiva.

Foto: Espectacle de circ “De tu a tu” de la companyia Mur

Fotos: Escena de l’obra “Lorca en femení”, d’Alquimistes

Foto: Espectacle de dansa amb Fristch Company de la Fundació Maite León.



5Albert Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com ACTUALITAT

La Festa de Cap d’Any es recupera 
a la Plaça de la Vila
L’animació musical de Cap d’any anirà a càrrec de Los 40 Principales

Després de dos anys sense la Festa de Cap d’Any a 
causa de la pandèmia, Santa Coloma recuperarà la 
seva celebració per rebre el nou any a la plaça de la 
Vila. La festa comptarà a la tradicional benvinguda 
a l’any amb campanades i el raïm, a més de gaudir 
amb l’animació musical de Los 40 Principales.
El passat dissabte va donar-se el tret de sortida de 
Nadal amb l’encesa de les llums a la plaça de la Vila 
i una xocolatada, una festa presentada per la Fada 
Missatgera de la ciutat. Santa Coloma presenta un 
programa nadalenc solidari i inclusiu, amb una se-
tantena d’activitats per a tota la ciutadania.
L’alcaldessa, Núria Parlon, va assegurar que el pro-
grama de Nadal d’aquest any “recupera el Nadal tal 
com l’havíem concebut abans de la pandèmia”, des-
tacant la importància del Nadal per a la ciutat: “Per a 
nosaltres Nadal també es Festa Major, amb la Diada 
de la nostra patrona el dia 31. Nosaltres entenem 
Nadal com a una Festa Major d’Hivern”. 
D’entre les activitats programades, destaquen El 
Bosc dels desitjos a la plaça de la Vila i el Passatge 
de Nadal a càrrec de L’Excèntrica a la plaça Pau Ca-
sals, que esdevindran dos espais amb un toc nada-
lenc, de llum i màgia, per a tots els públics. Per a la 

gent gran, s’ha programat una sessió de ball el 4 de 
desembre (16:30 hores) al Pavelló Joan del Moral.
Els actes per a la infància tindran el seu punt àlgid 
amb la Cavalcada dels Reis Mags que recorrerà tota 
la ciutat per repartir il·lusió i caramels. De fet, els 
nens i les nenes de la ciutat els podran lliurar a partir 
del 28 de desembre la seva carta al campament de la 
Fada Missatgera (jardins de Can Roig i Torres) i a les 
17 bústies reials que hi haurà repartides pels barris.

Un Nadal inclusiu i solidari
Santa Coloma també contempla activitats per a ga-
rantir un Nadal amb espai per a tothom. Per aquest 
motiu, hi haurà cues adaptades per facilitar l’accés 
als espectacles infantils i s’afegiran espais especials 
per al públic infantil amb mobilitat reduïda.
També s’engega un any més la campanya de reco-
llida de joguines «Santa Coloma solidària, també al 
Nadal» per donar suport a les famílies en situació de 
vulnerabilitat. A més, s’ha programat la Nit Solidària 
que es farà a 7 establiments d’oci nocturn els dies 
15,16 i 17 de desembre per recollir joguines que han 
de ser noves, sense embolicar, no sexistes, no bèl·li-
ques i que fomentin el joc cooperatiu.

Sílvia Camacho - redaccio@diaridesantacoloma.com Núm. 458ACTUALITAT4

Llums de Nadal davant de l’Ajuntament. / Ajuntament de Santa Coloma
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El Ple municipal de Santa Coloma de Gra-
menet de novembre va aprovar per unani-
mitat la moció en suport a l’ampliació de la 
línia 1 del Metro a Santa Coloma. Aquesta 
moció reclama prioritzar l’ampliació de la 
línia de metro, per evitar l’ajornament de 
les obres, que ja acumula molts retards. 
La línia aniria del barri de Fondo de Santa 
Coloma als barris de Montigalà, Lloreda i 
Sant Crist de Badalona.
L’avantprojecte es va presentar el 2010, 

amb les obres previstes per l’any 2012. 
Deu anys després, les obres encara no 
han començat i ara es preveu que comen-
cin entre el 2025 i el 2028.
Va intervenir en la petició el president 
de la Federació d’Associació de Veïns 
de Santa Coloma de Gramenet (FAV-
GRAM), Tomás Fernández. La moció 
va ser aprovada amb el suport del PSC, 
ERC, ECP, Cs i la regidora no adscrita 
Raquel Cuesta.

Novembre de 2022

S’aprova la moció 
en suport a l’ampliació 
de la línia 1 del Metro

Núm. 458Sílvia Camacho - redaccio@diaridesantacoloma.com

Santa Coloma inaugura 
una escultura de Mafalda

Santa Coloma de Gramenet va inaugurar 
aquest mes de novembre una escultura 
dedicada a Mafalda i la seva colla d’amics, 
personatges que van sorgir de la imagina-
ció del dibuixant gràfic argentí Quino, i es 
van convertir en un símbol als anys 60 a 
Argentina i la resta d’Iberoamèrica.

Foto Passeig de la Salzeda / Aj 

Estació de Metro de Santa Coloma. / Aj

És la segona ciutat d’Espanya amb una escultura del personatge de còmic Mafalda

La setmana passada es va iniciar 
una sèrie de recordatoris de la 
campanya de reducció de plàs-
tics als mercats municipals de 
Santa Coloma de Gramenet, sota 
el lema “A Santa Coloma, fugim 
dels plàstics”. La presentació 
es va fer al Mercat Sagarra, però 
també arribarà l’1 de desembre al 

Torna la campanya de 
reducció de plàstic als mercats 
municipals de Santa Coloma

Mercat Singuerlín i el 3 de des-
embre al Mercat del Fondo, amb 
el repartiment de bosses ecològi-
ques a la ciutadania. L’objectiu és 
conscienciar a la ciutadania sobre 
la reducció dels usos del plàstic.
L’alcaldessa, Núria Parlon, ha pre-
sentat la nova fase de la campanya: 
“Davant la situació actual d’incer-

tesa climàtica hem d’insistir en la 
reducció dels plàstics als mercats, 
i aquesta acció és un complement 
a la resta d’actuacions que es fan 
des dels departaments municipals 
de Comerç i Medi Ambient per 
disminuir els usos dels suports 
de plàstic a la ciutat”. Núria Par-
lon ha volgut destacar que “Santa 
Coloma és una de les ciutats que 
menys residus genera a tot l’àrea 
metropolitana, però també és cert 
que encara reciclem poc. Hem de 
fer un esforç, entre totes i totes, 
per reciclar més”.
Per fugir dels plàstics als mer-
cats, Santa Coloma proposa triar 
aliments que no tinguin embolcall 
de plàstic, no acceptar bosses de 
plàstic a les parades dels mercats, 
fer servir bosses reutilitzables o 
utilitzar carro de la compra o cis-
tell, o comprar productes a granel 
amb envasos reutilitzables tipus 
carmanyola o bosses de reixeta.

Un any més, el restaurant Lluer-
na de Santa Coloma de Gramenet 
renova la seva estrella Michelin. 
El xef Victor Quintillà i la Mar 
Gòmez, com a cap de sala, ja fa 
11 anys que repeteixen estrella, a 
més de conservar l’estrella verda, 
que premia el compromís dels 
restaurants amb la sostenibilitat, 
així com la menció de Bib Gour-
mand del Bar Verat, l’altre establi-
ment de l’equip, que reconeix el 
restaurant pel que fa a la relació 
de qualitat i preu.
Aquest mateix mes, el Restaurant 
Lluerna i el Bar Verat també han 

El restaurant Lluerna 
renova la seva estrella 
Michelin

estat reconeguts amb el Premi 
Josep Mercader 2022, que reco-
neix l’establiment com el millor 
restaurant sostenible.
Lluerna neix el 2001 de la mà 
de la Mar Gómez i d’en Víctor 
Quintillà per l’amor a la gastro-
nomia, resultat del maridatge de 
la cuina i el vi, del mar i la terra, 
de la cuina de proximitat i la gas-
tronomia creativa. Lluerna aposta 
per la cuina radicalment catalana, 
basada en la tradició i utilitzant 
productes locals, propers i quo-
tidians, prioritzant productes de 
temporada i ecològics.Campanya de reducció de plàstic al Mercat Sagarra. / Aj. de Santa Coloma

Recollida del Premi Josep Mercader 2022. / Gastronomic Forum Barcelona

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, 
va inaugurar el nou conjunt escultòric “Ma-
falda, Susanita i Manolito” al passeig de la 
Salzereda. “És un orgull per a la nostra ciu-
tat comptar amb una escultura com aquesta, 
en un lloc emblemàtic, en homenatge a una 
figura que gaudim diverses generacions i 

que simbolitza, entre altres coses, aquestes 
ganes de canviar el món... a més de ser una 
icona de la lluita feminista”, ha expressat 
l’alcaldessa.
L’obra l’ha fet l’artista argentí Pablo Irrgang. 
Irrgang ja va intentar “humanitzar” el per-
sonatge de Mafalda a l’escultura instal·lada 

el 2009 al barri porteny de San Telmo, en 
homenatge al seu popular creador “Quino”. 
Mafalda tenia fins ara una única estàtua a 
Espanya, concretament a la ciutat d’Oviedo 
(Astúries), inaugurada l’any 2014.

Del passeig de la Salzereda a La Ciba
Una setmana després de la instal·lació del 
conjunt escultòric, una de les figures, la de 
Manolito, va ser desancorada i llançada al 
riu Besòs. Davant d’aquests fets, l’Ajunta-
ment de Santa Coloma va decidir retirar to-
tes les figures, que es guardaran a La Ciba, 
fins a decidir una nova ubicació, cap a la 
primavera. L’escultura estarà ubicada a l’en-
trada de l’edifici, que permetrà visites sense 
alterar el funcionament del centre.
En un comunicat, l’Ajuntament ha condem-
nat els fets i ha lamentat que “el comporta-
ment d’una minoria està malmetent la imat-
ge d’una ciutat en què la immensa majoria 
de ciutadans i ciutadanes practiquen uns 
comportaments cívics i responsables”.
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La Tronada de Sant Adrià celebra  30 anys
L’entitat reclama un espai per reunions i més suport institucional a la cultura catalana

L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA PAGA AMB GRAMES ELS 
AJUTS A LES FAMÍLIES MÉS VULNERABLES

El ple ordinari del passat 24 d’octubre de 
Sant Adrià del Besòs va aprovar una pro-
posta inicial de normativa per aplicar un 
recàrrec sobre els béns immobles d’ús 
residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent. En aquesta normativa 
inicial, treballada per la Diputació de Barce-
lona i que s’aplicarà a diversos municipis, 
es defineix el que es considera un pis buit i 
com s’hauria d’aplicar el recàrrec.
Hugo Ferrer, regidor d’Hisenda, va assen-
yalar que aquesta mesura té com a objectiu, 
d’una banda, “incidir en aquells pisos buits 
més susceptibles de ser ocupats, sobretot 

els que són propietat d’entitats bancàries 
i fons d’inversió, per evitar l’incivisme i la 
problemàtica veïnal que generen aquestes 
ocupacions” i, d’altra banda, “pressionar al 
mercat immobiliari per incrementar l’oferta 
de pisos i que això pugui incidir en una 
baixada del preu dels habitatges”.
El regidor va afegir que la normativa propo-
sada “és garantista amb els petits propie-
taris i té en compte consideracions espe-
cials”. Al ple es va comentar que l’aplicació 
d’una mesura com aquesta és complexa i 
implicarà al·legacions per part dels propie-
taris i modificacions de la normativa.

La Tronada, els diables i diablesses de Sant 
Adrià de Besòs han celebrat 30 anys de la 
seva fundació. Per la celebració, deu colles 
de diables d’arreu de Catalunya van su-
mar-se a la Tronada en un correfoc.
A la colla són unes 52 persones entre taba-
lers i cremadors. L’Edu Borràs, que és a la 
colla des de l’any 1996, assegura que “la 
pandèmia ha fet mal per tot arreu” i explica 
que a Sant Adrià, on abans de la pandèmia 
hi havia més de 190 entitats, ara en queden 
entre 30 i 40.
“Primer ens diem Tronada, després diables 
i diablesses de Sant Adrià” assenyala l’Edu. 
“Vam voler sortir del nom de Diables i dia-
blesses de Sant Adrià, perquè nosaltres no 
som de ningú” apunta el cap de colla, en Toni 
Martí. La colla s’organitza a través d’assem-
blees, on ningú és més que ningú. Ara bé, 
a les sortides hi ha unes estructures molt 
marcades, com la separació entre colles o la 
manera de portar el material pirotècnic: “Des 
de fora sembla una bogeria, però quan estàs 
dintre, veus que cadascú està fent el seu pa-
per. Dintre del descontrol, hi ha un control 
molt gran perquè es juga amb foc” assegura 
en Toni.

Reclam d’un local i més suport 
“Anem de local en local, i són locals on no po-
dem fer res” exposa la colla. Actualment, estan 
a un local on no poden fer reunions, ni cap 
mena d’activitat o preparació, ja és un espai no 
habitable i només poden deixar-hi el material.
Al local que tenien just abans de la pandèmia 
els hi van fer un forat, on se’ls va robar uns 
8.500 € en eines, roba i tabals. Davant dels fets, 
l’Ajuntament els va ajudar a comprar els ma-
terials. D’aquest local els van traslladar a la fà-
brica del cartró, un local on asseguren que no 
es podia ni entrar de la pudor que feia a nius 
de colom i presència de rates, sumat a què 
no tenien ni llum ni aigua. “Nosaltres volem 
un lloc per deixar les coses, però també per 
reunir-nos i per tenir tota la documentació, ja 
que ara l’hem de tenir a casa” reclama en Toni. 
D’altra banda, els preocupa el suport institu-
cional i els recursos econòmics que s’empren 
a la cultura catalana i, en especial, als corre-
focs. Des de la colla, han vist com poc a poc 
han anat desapareixent entitats culturals cata-
lanes de la ciutat, des del grup de bastons, fins 
a l’entitat de sardaneros. Des de la Tronada, 
ho tenen clar: “S’ha de continuar fent cultura 
catalana, perquè si no tot això s’anirà en orris”.

Sílvia Camacho - redaccio@diaridesantacoloma.com Núm. 458

Presentació del Pro-Grama Social amb l’alcaldessa. / Ajuntament de Santa Coloma
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L’Institut Escola Lluís Millet, un dels 7 cen-
tres educatius finalistes de la 14a edició 
del Premi Ensenyament, ha guanyat el pre-
mi que atorga la Fundació Cercle d’Econo-
mia en la categoria d’infantil i primària. Es 
tracta d’un reconeixement al projecte edu-
catiu i les iniciatives d’aquest centre de Les 
Oliveres, on s’ha destacat la “capacitat de 
millora i transformació del centre”, essent 
una escola que està molt arrelat al barri i 
pioner en diversos projectes, així com en 
la immersió lingüística.
El Jurat ha considerat l’excel·lent valor 
afegit que aporta cadascun dels centres 

candidats en l’educació del seu alumnat 
i també ha tingut en compte els projec-
tes de millora d’atenció personalitzada i 
les accions que s’han desenvolupat per 
afrontar els reptes educatius arran de la 
pandèmia de la Covid-19.
“L’eix vertebrador del nou projecte va ser 
l’educació emocional i motivadora per 
donar estabilitat als nens” ha afegit el 
jurat.
Cada un dels tres centres educatius que 
han rebut el premi en la seva modalitat 
obtenen 10.000 euros, a més d’un diplo-
ma de reconeixement per als finalistes.

Guardó del Cercle d’Economia 
per a l’Insitut Escola Lluís Millet

Institut Escola Lluís Millet. / Ajuntament de Santa Coloma

El Circ Raluy Legacy arriba a Santa Coloma
‘In Art we trust’ és el nom d’aquesta nova producció, que es presentarà a Can Zam
A partir del dijous 1 de desembre i fins al 
diumenge 11,  Circ Raluy Legacy torna a 
Santa Coloma de Gramenet per presentar la 
seva producció més sorprenent i arriscada 
fins al dia d’avui. Un fascinant Show amb 
reconeguts artistes internacionals, una ex-
clusiva i singular producció que desplega 
tot el seu art i el “savoir faire” de la família 
Raluy amb un objectiu clar: viure, sentir i 
compartir aquest ART tan singular que és 
el circ.
In Art we trust és el nom d’aquesta nova 
producció, que es presentarà a l’espai ha-
bilitat a Can Zam a partir d’aquest dijous. 
“In Art we trust és un sorprenent show sen-
se precedents que ens transporta a la més 
pura essència del circ, quan la sorpresa i 
l’emoció fascinaven al públic, deixant-se 
impressionar per l’espectacle. Amb aques-
ta producció hem volgut retre homenatge a 
l’art, amb el que vivim i confiem des de fa 
més de cent anys, les sis generacions de la 
família” comenta Louisa Raluy, codirectora 
del circ.
Estem davant la producció més visual i 
sorprenent que la família ha creat fins al dia 
d’avui. No és només un espectacle de circ, 

sinó que combina moltes tècniques on es 
troben diferents mons i disciplines, com 
els malabars, la suspensió, la màgia o la 
comèdia.
La nova producció compta amb Els Triplets, 
uns trapezistes que faran volar al públic; la 
màgia de Rodrigo Tolzen que farà creure en 
l’impossible; un número de suspensió ca-
pil·lar on Eva Swartset penjada només pel 
cabell, fascinarà a grans i petits; Sian, una 
singular malabarista de l’Índia que fa ma-
labars amb diferents objectes però amb els 
peus. També es tornarà a gaudir de Dimitri, 
un estrany presentador i autèntic showman 
que acompanyarà els espectadors durant 
les dues hores de l’espectacle. Les noves 
aventures de Bigotis i Pietro faran riure i 
tornar a la infantesa, i el duo Valencia pre-
sentarà un número de risc, de molt risc, on 
la roda de la mort girarà a velocitats d’infart 
moguda únicament pels dos artistes que la 
fan girar. Una posada en escena només a 
l’abast dels millors acròbates d’elit.

Descomptes per a facilitar l’accés a la 
cultura
Des del Circ Raluy Legacy, es vol facilitar 
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l’accés a la cultura a totes les famílies i per-
sones. Per aquest motiu, la companyia con-
tinua amb la iniciativa “Happy-Friday”, que 

ofereix un 50% de descompte per famílies 
nombroses, monoparentals, discapacitats, 
carnet jove i jubilats per tots els divendres.
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L’Ajuntament posarà a disposició de 
la Generalitat de Catalunya els terren-
ys per a la construcció de l’Institut 
Nou de la ciutat. Al ple municipal, 
celebrat dilluns 28 de novembre, 
s’ha fet l’aprovació inicial del tràmit 
patrimonial que permetrà cedir una 
parcel·la a Can Zam per fer aquest 
equipament donant resposta a una 
reivindicació de la comunitat educa-

Aprovada la cessió dels terrenys 
per a la construcció de l’Institut 
Nou a Can Zam

tiva de la ciutat des que es va crear 
l’institut l’any 2018.
La sessió ordinària del ple de l’Ajun-
tament ha donat llum verda a la ces-
sió d’una finca de 6.038 m² situada a 
Can Zam, al carrer Victor Hugo 58-
66, i valorada en 660.000 euros. Les 
condicions dels terrenys compleixen 
amb les característiques i exigències 
que demana la Generalitat de Ca-

talunya per a la futura edificació de 
l’institut.
Can Zam té dos usos: zona verda i 
zona d’equipaments. L’equip de go-
vern ha decidit que el solar que s’ha 
de destinar a aquest centre educatiu 
sigui de la part per a equipaments. A 
més, en el mateix acord s’inicia l’ex-
pedient de mutació demanial que per-
metrà que aquesta parcel·la passi a ti-
tularitat de la Generalitat de Catalunya 
amb l’únic objectiu que es construeixi 
l’Institut Nou de Santa Coloma.
Aquest institut estava previst inicial-
ment a l’avinguda Generalitat, però 
l’Ajuntament no era propietari de la 
totalitat de finques on s’havia d’ubi-
car. Sobre una d’elles hi havia un 
procés judicial que havia alentit tot el 
projecte i per aquesta raó es va deci-
dir fer el canvi d’emplaçament perquè 
l’alumnat abandoni definitivament 
els mòduls prefabricats situats just 
davant d’un altre centre de la ciutat, 
l’Institut Puig Castellar.

Telefónica va marcar que aquest 
any seria l’últim amb les cabines 
telefòniques públiques al carrer, 
i així ha estat. La companyia ha 
realitzat el procés de retirada de 
la via pública les últimes cabi-
nes. A Barcelona es van retirar 
les últimes 11 cabines telefò-
niques de la Rambla durant el 
mes d’octubre. A Santa Coloma, 
durant aquest novembre, s’han 
retirat les últimes 16 cabines que 
encara quedaven a la ciutat.
L’Ajuntament de Santa Coloma 
ha sol·licitat a Telefònica que-

Es retiren les últimes 
cabines telefòniques 
públiques

dar-se en propietat la cabina 
ubicada al passeig de Lorenzo 
Serra, a l’alçada del número 
5. La intenció és restaurar-la i 
museïtzar-la per tal que serveixi 
d’exemple a futures generacions 
de com eren les comunicacions 
al segle XX.
La retirada ve a conseqüència del 
desús del servei, que de mitjana 
no arriba ni a una trucada per 
setmana. Telefònica va deixar 
d’estar obligada al gener de pres-
tar el servei de les cabines, tant 
de l’ús, com del manteniment.

Aprovada la licitació de les 
obres de la nova comissaria 
de la Policia Local
El Ple ordinari de l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet de novembre va aprovar 
la licitació de les obres de la nova comissaria 
de la Policia Local de Santa Coloma de Gra-
menet amb un pressupost de 13.004.504,37 
€ (IVA inclòs). Es tracta d’una de les inver-
sions municipals més importants de la his-
tòria en una nova infraestructura.
Se situarà en un solar de l’avinguda de la Ge-
neralitat, entre els números 160 i 170, davant 
del carrer de Pau Claris i dintre de l’entorn 
de la plaça de les Cultures. L’edifici nou i 
modernitzat al Front Fluvial del Raval supo-
sarà una millora de les condicions de treball 
i d’atenció a la ciutadania, amb una millor 
accessibilitat i una major centralitat.
L’edifici tindrà una superfície de 6.495 m2, el 
doble que la comissaria actual, amb quatre 
plantes superiors, una soterrània i dues in-
feriors. A les tres primeres plantes hi haurà 
aparcaments dels vehicles privats dels 
agents, els aparcaments dels vehicles poli-
cials, la zona de cel·les i els espais comuns 
com els vestuaris, el gimnàs, un espai de tir, 

Projecte de la nova comissaria. / Ajuntament de Santa Coloma

Última cabina, ja retirada, al carrer de Sant Carles / Ajuntament de Santa Coloma

Ple municipal del 28 de novembre. / Ajuntament de Santa Coloma

l’armer, el menjador o la Unitat de Suport i 
Intervenció Ràpida.
La resta de plantes de la comissaria acolliran 
l’espai d’atenció al públic, les sales de reu-
nions i despatxos, així com la sala del 092. 
L’última de les plantes tindrà una zona de 
descans exterior, un espai destinat a la unitat 
de drons i una pèrgola fotovoltaica per a pro-
duir energia renovable pel propi edifici.
El nou edifici permetrà, d’una banda, ampliar 
i acabar definitivament aquesta plaça –que 
incorporarà també 168 habitatges de lloguer 
protegit–; i de l’altra, culminar la regenera-
ció urbana de la zona amb la urbanització de 
l’avinguda Generalitat entre Pons i Rabadà i 
els jardins Balandrau.

Dos anys d’obres 
El projecte determina un termini de 24 me-
sos per executar les obres que s’iniciarien a 
principis de l’any vinent. El projecte, presen-
tat inicialment l’any 2018, hauria d’haver-se 
finalitzat aquest any, segons les previsions 
inicials, però la pandèmia ho va endarrerir. 
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Municipis metropolitans 
rebran finançament per 
combatre la pobresa

Catorze municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) rebran finançament en els 
propers dos anys en el marc del Programa 
integral de barris per a la millora de les rendes 
de l’AMB. Els municipis són Badalona, Bar-
berà del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat 
de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, 
Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Adrià de 
Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels 
Horts i Santa Coloma de Gramenet.
L’objectiu del Programa és incrementar l’equi-
tat territorial, combatre situacions de pobresa 
extrema i atendre els col·lectius més vulne-
rables en diversos barris de la metròpolis de 
Barcelona. El Programa s’articula en forma 
de concessió de subvencions, destinades als 
ajuntaments metropolitans, per eliminar des-
equilibris i possibilitar un nivell de vida digne 
i una convivència harmoniosa als barris més 
vulnerables.
En aquesta primera convocatòria, que estava Edifici Venus de La Mina, barri on actuarà el projecte. / Diari de Sant Adrià

Rebran una inversió de gairebé 10 M€
oberta a tots els municipis que formen part 
de l’AMB excepte Barcelona, 14 ajuntaments 
metropolitans van presentar 20 projectes, i el 
conjunt de sol·licituds va cobrir la totalitat de 
la dotació econòmica aprovada per al període 
2022-2024, de 9,8 milions d’euros.

Més d’1 milió per Sant Adrià i Santa Co-
loma
Sant Adrià del Besòs va presentar dos projec-
tes: oportunitats educatives al barri de la Mina, 
sobre donar atenció a joves que han abando-
nat l’itinerari formatiu o laboral, i Ciutat curosa 
amb l’espai i les persones, que vol implemen-
tar agents cívics nocturns i centrar-se en la 
detecció del sensellarisme. El percentatge de 
subvenció de l’AMB serà del 76,52% i del 80% 
respectivament, superant els 600.000 euros.
Santa Coloma va presentar el projecte anome-
nat Espai d’oportunitats, que rebrà un 79,94% 
de finançament, amb una inversió per part 
d’AMB de 892.5000 euros.

Novembre de 2022
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Aquest divendres Córdoba Patrimoni va 
empatar en la pista d’Indústries Santa 
Coloma (3-3) una trobada que perdien 
per 3-1 a menys de cinc minuts per a la 
conclusió. Alberto Saura, de nou decisiu 
amb un doblet, i Ismael, amb zurdazo 
impecable, van anotar els gols blanqui-
verdes. Verdejo, autor de dos punts, i 
Víctor Ramos havien col·locat en avan-
tatge al degà, que va desplegar un bon 
futbol sala en el Pavelló Nou, però es va 
quedar sense sumar de tres en tres per 
cinquena jornada consecutiva. Cardona 
en una porteria i Álex Viana en la con-

Foto: Indústries Santa Coloma

Els colomencs van veure com els remuntaven dos gols en cinc minuts
trària tenien les primeres opcions de la 
trobada, al qual l’equip cordobesista arri-
bava en una dinàmica molt positiva en les 
últimes setmanes que li ha permès sortir 
dels llocs de baix. En l’intercanvi de cops, 
els porters evitaven que s’obrís el marca-
dor. Mario Almagro estava rapidíssim per 
a tancar la persiana davant l’arribada de 
Víctor Ramos i Fabio detenia un bon tir 
de Verdejo. Povill, després d’un gir pro-
digiós, va caminar prop d’obrir la llauna 
amb un tret amb l’esquerrana que es va 
escapar per molt poc. Es veia un puntet 
superior a l’equip de Josan González, 

Còrdova Patrimoni reacciona al final per a igualar el 
partit contra Indústries Santa Coloma (3-3)

que a la fi va aconseguir el punt en una 
transició. Zequi robava la pilota, diver-
sos jugadors se sumaven al contraatac i 
Alberto Saura, més que inspirat de cara 
a porta, obria la llauna. Va reaccionar bé 
del gol Indústries Santa Coloma: amb un 
tret d’Albert Cardona a la fusta que prece-
dia al punt de l’empat. Va ser una jugada 
espectacular de Rufino, colant-se fins a 
la cuina per a disparar davant Fabio. El 
porter blanquiverde repel·lia el tret, però 
Álex Verdejo, en la continuació, posava 
les taules en el marcador. Rufino desple-
gava la seva classe bonaerense sobre el 
Pavelló Nou. L’internacional argentí, amb 
passat en la pedrera del Barça, va ser el 
millor dels seus en atac. Amb una pas-
sada magistral, va deixar a Uri Santos 
només enfront de Fabio. Es va demanar 
penal en aquesta acció del porter de Còr-
dova Patrimoni, però els col·legiats no 
van apreciar gens punible. En el segon 
temps, tots dos equips van baixar un es-

16

glaó la intensitat, amb algun acostament 
més per a Còrdova Patrimoni. Entre Po-
vill, Khalid i Álex Verdejo van armar una 
obra d’art, la del 2-1 per a Indústries San-
ta Coloma, que s’avançava en el marcador 
mediada la segona part. Povill rebia en 
la meitat de la pista, es desempallegava 
del seu defensor amb una mitjana torna-
da meravellosa i la tocava per a Khalid, 
que assistia de primeres per a l’aparició 
de Verdejo, autor d’un doblet en la nit de 
divendres. Malgrat la segona cartolina de 
Cardona, el partit havia entrat en aquest 
moment clau en el qual Indústries Santa 
Coloma es disposava a trencar-lo. I es 
va encarregar el jove Víctor Ramos. Però 
Córdoba Patrimoni venia cara la seva de-
rrota,  Alberto Saura, va xutar fort el pivot 
murcià per a batre a Almagro. Amb por-
ter-jugador i amb només un minut i mig 
per disputar-se, Ismael es va inventar el 
gol de l’empat amb un “zurdazo”, posant 
el 3-3 final al marcador.

Núm. 458
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Les liles ja no poden jugar al 
Poliesportiu Ricart degut a una 
normativa d’instal·lació que exi-
geix la lliga i, per tant, torna a 
l’emotiu Marina Besòs. En en seu 
retorn, el Femení Sant Adrià ha 
patit una derrota molt dolorosa 
contra Almeda en un partit clau al 
calendari Les locals van començar 
de la millor manera possible amb 
un parcial 10-2, en què la jove 
base Júlia Muñoz partia com a 
referent. A mesura que el partit va 
anar avançant, les de Cornellà van 
reaccionar defensivament sobre-
tot, remuntant el parcial i posant 
el 12-14 a final del primer quart. 
La tònica del partit va continuar 
igual al segon període que s’hi va 
sumar el desencert local i Almeda 
va situar la primera gran diferència 
(24-34). Sant Adrià ha reaccionat 
i les defenses s’han imposat als 
atacs, i les adrianenques han po-
gut retallar la distància i tornar a 
entrar a partit. (33-37). La reac-

L’Almeda va ser efectiu en els moment decisiu amb un parcial de 0-5 als minuts finals

El Femení Sant Adrià perd en el seu retorn a Marina

ció definitiva sí que ha arribat al 
Marina Besòs amb les referents 
de l’equip, Júlia Muñoz, Ari Tala-
verón i Noa Sànchez, s’han posat 
l’equip a l’esquena per remuntar el 
partit i situar-se +4 (46-42) a falta 
de pocs minuts per acabar el par-
tit. La realitat ha estat que Almeda 
s’ha mostrat més sòlida i ha fallat 
menys en els moments decisius. 
Un parcial de 0-5 ha sentenciat una 
altra derrota pel conjunt local, po-
sant el resultat final 46-47. El Fe-
mení Sant Adrià ha tingut la última 
acció del partit, però sense sort. La 
badalonina Júlia Muñoz va ser la 
més destacada de les liles amb 12 
punts i 5 rebots acompanyada d’Ari 
Talaveró amb 8 punts i 5 rebots.
El proper partit del conjunt de Jor-
di Périz serà el proper dissabte 3 
de desembre a Guiera davant el de 
CBF Cerdanyola (18:00h), en què 
les liles són conscients que serà 
un partit complicat però obligat de 
guanyar.

Després de 12 jornades arriba la primera 
victòria de la Fundació Grama a lliga Divisió 
d’Honor. Els colomencs van realitzar un partit 
perfecte en què van dominar les dues parts. 
Especialment la primera part. La Grama va 
sentenciar el partit en els primers 45 mints 
on va agafar una renda que seria letal, 0 a 3. 
Just abans d’arribar als primers 10’ de partit, 
Rierola va avançar els colomencs. Seguida-

ment, al minut 17’, el local Conte es va marca 
en pròpia porta i, posteriorment, Cisse al 30’ 
va marcar el tercer gol. A la segona part, amb 
el partit ja trencat, el partit va agafar un ritme 
lent i sense grans ocasions. Amb el partit a 
punt d’arribar al final, Merino va marcar el 
gol final per posar el 0-4 a l’electrònic. Amb 
aquesta victòria la Fundació Grama es situa 
12a, sortint dels llocs de descens.

Primera victòria a Divisió 
d’Honor de la Fundació 
Grama

EL SANT ADRIÀ NO POT CONTRA UN GRAN CÍRCOL (72-53)

El Sant Adrià no va poder guanyar a un Cír-
col que va estar més concentrat durant els 40 
minuts del partit. Els adrianencs eren cons-
cinets que els badalonins plantegen ritme 
d’anotació baix, que les defenses s’imposin 
als atacs i lentitud. El primer quart va estar 
igualat, en què cada cistella d’un equip es res-
ponia amb una altra de l’equip rival (18-16). 
A partir d’aquí, el Círcol va imposar la seva 
defensa, deixant el Sant Adrià sense sumar 
en molt atacs o esgotant la possessió. Amb 
l’UBSA sense idees ofensives i poca intensi-
tat defensiva es va arribar al descans amb la 
primera diferència important del partit 38-27 
pels badalonins. A la represa, els locals van 

créixer en intensitat i van tornar a deixar als 
adrianencs en escassa anotació, només 10 
punts anotats. Un resultat dels pocs sistemes 
en atacs és el casi nul percentatge dels triples 
en el segon i tercer quart (quan es va agafar la 
gran diferència) 1/14 en triples. Amb diferèn-
cia de +19 i el partit sentenciat, l’últim quart 
no va tenir rellevància al partit, en què els dos 
conjunts ja no van ser un sobreesforç extra. 
Sergi Piñero amb 13 i Ton Prat amb 12 punts, 
els més destacats dels adrianencs. El pròxim 
partit de l’UBSA a Copa Catalunya serà el dis-
sabte a les 17:45h contra el Caldes, un rival 
que només porta dues victòries i, a priori, amb 
grans possibilitats de victòria.

El Santa Coloma 
paga car uns 10 minuts 
dolents

El conjunt d’Alberto Torres visitava una 
pista complica i rival molt físic, que en 
cas de perdre els igualaria a la classifi-
cació. Els primers dos quarts del Santa 
Coloma van ser molt bons en defensa, 
obligant als locals a abusar en excés 
des del tir exterior (0/10 T3). Ofen-
sivament van estar bé, sobretot dins 
la pintura on van aconseguir 18p. Al 
descans, el Santa Coloma liderava el 
marcador amb una avantatge de 33-38. 
Estava clar que el Lloret reaccionaria 
imposant un ritme molt més dur. I així 
va ser. Els locals van fer que els colo-
mencs es precipitessin el tir, especial-
ment des del triple (0/6) i juguessin 
a un ritme que no els beneficava. En 
canvi, el Lloret va estar molt encertat Foto: CB Santa Coloma

El parcial del tercer quart (28-12) va 
condemnar als colomencs a la pista del 
CBU Lloret

en atac degut a la seva paciència (9/13 
en tirs de camp) i va obrir una gran 
diferència al partit amb un parcial de 
28-12 al final del tercer quart, posant 
el 61-50. A l’últim i decisiu quart, el 
Santa Coloma va buscar l’intent de re-
muntada, però l’anotació es va impo-
sar a les defenses i el ritme no ho va 
permetre. Resultat final 83-70. Per part 
dels coloments, Alex López va tornar a 
ser el més destacat, jugant tot el partit 
degut a les baixes, i anotant 18 punts. 
Va estar secundat per Ferran Arques 
amb 17 punts i Javier Espín amb 11. 
El Santa Coloma rebrà dissabte que ve 
a les 19:45 al Juan del Moral al Coll-
blanc, un rival directe a la classifica-
ció.Foto: Femení Sant Adrià

Novembre de 2022

Foto: bdncom
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Oriol Roca, preparat 
pel Challenger de Maspalomas

Després de guanyar el ITF de Girona, tan 
en individuals com en la modalitat de do-
bles, el colomenc va caure per la via ràpid 
- sorprenent - contra l’italià Giovanni Fonio 
a la fase prèvia del sempre competitiu Cha-
llenger de València. Ara, Oriol Roca disputa 
la primera ronda del quadre final del Cha-
llenger de Maspalomas contra Niko Sán-
chez, un jove jugador de 22 anys situat a 
la posició 258 del ranking ATP. En el cas de 
superar aquesta ronda dels setzens de final, 
que es preveu molt igualada i disputada, 
el tenista de Santa Coloma jugaria contra 
el tenista belga Michael Geerts, de posició 
263 ATP, i que ha guanyat el seu respectiu 
partit en dos sets correguts. Recordar que, 
actualment, Oriol Roca està situat a la posi-
ció 299 i una bona actuació en aquest Cha-
llenger seria clau per acabar l’any en bones 
sensacions i, el més important, pujar posi-
cions al ranking per tenir accés a tornejos 
més importants de cara l’any que ve. 

El rival serà el jove espanyol Niko Sánchez

Dos gols a l’inici del Sants van decantar el partit
SPANISH CUP de 
Karate amb resultats 
excel·lents pels de la 
Grama

Derrota clara de la Grama contra el Sants (1-3)
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car baixar la renda i ser més intens. 
L’esforç i sacrifici va tenir premi quan 
al minut 31’, el local Rubén Cifuen-
tes va marcar el primer gol pels co-
lomencs posant el 1-2 a l’electrònic 
al descans. A la segona part, el guió 

El primer equip de la Fundació Gra-
ma, que milita a la Tercera Federació 
del Grup 5, ha caigut de manera clara 
en un partit clau, rival directe, con-
tra la Unió Esportiva Sants per 1-3. 
La Grama sabia que el rival apretaria 
des d’un primer moment, sobretot 
una pressió alta per buscar la pèrdua 
ràpid i tenir el control de la possessió. 
I així va ser. El UE Sants no va trigar ni 
10 minuts de partit - va ser al minut 
8 - quan Franco Ezequiel González 
Morón va avançar als barcelonins. 
La Grama no va alçar el vol i no va 
aconseguir recuperar els ànims ràpid 
i el rival ho va aprofitar. Al cap de 7 
minuts (minut 15’) el mateix autor del 
primer gol, Franco Ezequiel González 
Morón, va posar la primera gran di-
ferència al marcador (0-2). Cop dur 
que va servir de punt d’inflexió per a 
la Fundació Grama que va anar a bus-

Dissabte passat 26 de novembre es 
va celebrar a Torredembarra (Ta-
rragona) la prestigiosa “SPANISH 
CUP” de IKO SPAIN (Campionat 
d’Espanya) de Karate Kyokushin, en 
el qual el nostre equip de competició 
de Karate Grama, va obtenir uns ex-
cel·lents resultats aconseguint pujar 
al podi fins a dotze ocasions. Deu 
d’elles en la modalitat “promeses” 
i dues en “absolut” quedant repar-
tides de la següent manera. Dos at-
letes van quedar en tercera posició, 
cinc en segon lloc (sotscampions) i 
cinc com a campions en les respec-
tives modalitats.Cal destacar que 
Karate Grama és un projecte d’inclu-
sió Social, on el Karate és l’eina per 
a inculcar uns valors fonamentals 
als nostres alumn@s, cosa que fa 
que sigui més extraordinari l’èxit 
sense precedents aconseguit abans 
d’ahir pels nostres nois i noies de 
Karate Grama.

de partit no va canviar en excés: els 
gols equips buscant dominar a par-
tir de la possessió i tenint ocasions 
per marcar un altre gol. La Grama va 
desaprofitar alguna bona oportunitat, 
però sense premi. Finalment, quan 

els colomencs més ho intentaven, la UE 
Sants va marcar el tercer i gol definitiu 
al minut 95’ per mitjà de Daniel Jodar 
posant el 1-3 final al marcador. Derro-
ta de la Fundació Grama però que amb 
l’esforç seguiran amunt. 
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El Mercat Iberoromà 
de Santa Coloma aplega 
30 mil visitants

El Mercat Iberoromà de Santa Co-
loma, el primer del municipi, va 
aplegar uns 30.000 visitants el cap 
de setmana del 18 de novembre al 
20 de novembre. Els tres dies de 
mercat van comptar amb una se-
tantena de paradetes, on s’hi podia 
trobar des d’artesania, fins a gas-
tronomia i tallers.

com animacions teatrals, tir amb 
arc, escola de gladiador i tallers 
artesans de fusta, monedes i xo-
colata. També va haver-hi tallers 
per adults, especialment d’oficis 
artesans antics, com de joieria en 
vidre, ceràmica o cuir.
Un dels espectacles més gaudits 
va ser el de l’escola de gladiadors, 
que amb un toc d’humor, van fer 
demostracions de les tècniques 
de combat que es feien als circs 
romans, com l’ús de l’espasa i els 
llançaments amb catapulta.
També es van poder veure pro-
ductes gastronòmics artesanals 
d’arreu del territori, com espècies 
i cafè, cacau, dolços i caramels o 
embotits artesanals. El Mercat va 
ser organitzat per l’empresa d’es-
deveniments Galaico Edicions, 
juntament amb l’Ajuntament 
de Santa Coloma, FAVGRAM i 
L’Agrupació de Santa Coloma.

El mercat tematitzat, situat entorn 
de la plaça de la Vila, la Biblio-
teca Central i el Centre d’Arts 
Contemporani Can Sisteré, va 
rebre colomencs i visitants d’al-
tres ciutats properes. Les activi-
tats programades juntament amb 
els organitzadors del Mercat van 
ser basades en l’època romana, 

Intempèrie, talent 
colomenc al Teatre 
Nacional

Intempèrie, sota la direcció de 
Jordi Pérez Solé, acaba de fer tem-
porada al Teatre Nacional de Cata-
lunya amb un equip d’intèrprets de 
Santa Coloma de Gramenet. L’obra 
de teatre porta a l’escenari un grup 
de joves que viatgen al Parlament 
d’Estrasburg per crear una obra de 
teatre que qüestioni el món. Els 
set joves tenen l’oportunitat de de-
mostrar davant dels líders polítics 
responsables de l’Agenda 2030 
que hi ha un altre futur possible.
Intempèrie posa al descobert la 

incertesa, la vulnerabilitat, la 
precarietat i la salut mental dels 
joves. Santa Coloma, a l’obra, és 
un dels eixos temàtics i identitaris 
de l’obra. Intempèrie ja va passar 
pel Teatre Sagarra amb un assaig 
obert i aquest mes de novembre 
ha tingut diverses funcions, algu-
nes amb entrades exhaurides, al 
Teatre Nacional de Catalunya.
Els actors són Rita Baliarda, Óscar 
Bujía, Laura de Frutos, Jana La-
fuente, Ares Llucià, Berta Rabas-
call i Mireia Ruíz.

Sílvia Camacho - redaccio@diaridesantacoloma.com

L’AGENDA CULTURAL DELS PROPERS DIES! 

Dijous 1 de desembre
Ariadna i el Minotaure
La CIBA (19h)
Reserva prèvia

Dissabte 17 de desembre
Cançó de Nadal – L’Ex-
cèntrica
Teatre Sagarra (00:00 h)

Divendres 9 de desembre
No estoy bien – David 
Fernández
Teatre Sagarra (19 h)

Dissabte 18 de desembre
Cómeme el Coco, Negro
Teatre Sagarra (19 h)

Dilluns 12 de desembre
Dona’t veu. Taller de tea-
tre documental La CIBA 
(18 h) Reserva prèvia

Dijous 22 de desembre
Animació Clown amb es-
pectacle de Circ ambulant
Carrer Sant Jeroni (18 h)

El festival RBLS Teatre Jove ha ce-
lebrat la seva sisena edició aquest 
novembre, en la que Santa Coloma 
també ha estat present. La com-
panyia Moveo va presentar al Mas 
Fonollar l’espectacle “Conseqüèn-
cies”, una proposta irònica sobre 
la possibilitat d’estar fora de lloc, 
d’anar un temps tard, i les seves 
conseqüències. Un espectacle que 
explora a través del moviment les 
relacions entre realitat i ficció en el 
temps accelerat en què vivim.
Conseqüències va ser premiada al 
Premi Moritz FiraTàrrega 2017 a la 
Millor Estrena d’Arts de Carrer i al 

Premi Dansacat 2020 a Millor Co-
reografia. Després de l’espectacle, 
que va tenir lloc el 19 de novembre, 
els espectadors van poder conver-
sar amb la companyia i participar 
en un taller de moviment.
RBLS Festival Teatre Jove té l’ob-
jectiu d’acostar les arts escèniques 
a joves i adolescents. Nascut l’any 
2017, RBLS (abreviatura de RE-
BELS) és un festival d’arts escè-
niques que vol proposar als joves 
actuacions que connectin amb 
els seus interessos i inquietuds 
o involucrar-los en processos de 
creació. 

EL RBLS Festival Teatre 
Jove celebra la seva 
sisena edició

Diari de
Santa Coloma
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 Àries (21/3 al 20/4)
Amb el Sol transitant per Casa IX et pots sentir en-
tusiasmat i amb ganes de viatjar. Compte fins a deu 
abans de pronunciar-te en algun assumpte delicat per 
no vessar-la.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb la lluna creixent poden augmentar els ingressos. 
T’anirà bé estructurar millor el dia a dia per aprofitar 
el temps i evitar l’estrès. A la feina prens més prota-
gonisme.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
El Sol entra a la Casa III i pot fer-te més conscient del 
que penses i de qui ets. Etapa de reafirmació personal. 
No vols imitar a ningú i apostes per ser més original.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb el Sol per la Casa XII et resultarà més fàcil ac-
cedir als teus temors per gestionar-los millor. A la 
feina algú parla de més i ho acabes sabent. Ignora 
la provocació.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol per la Casa VIII obre un període de més re-
flexió i cautela. Bon moment per integrar experièn-
cies difícils. Amb la parella parleu de diners o recur-
sos compartits
.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb el Sol a Casa V pots tenir interès sentimental 
en més d’una persona i no et decidiràs fàcilment. La 
creativitat o fer una activitat artística, t’ajudarà a des-
connectar.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
L’economia i la dieta demanen una revisió per millorar 
hàbits. Et mostres més tossut del que és habitual i po-
dries tenir una picabaralla. T’anirà bé retirar-te a temps.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb uns quants planetes per Casa XI, la planificació 
del futur és ara un dels teus objectius. També és un 
temps de fer nous amics o adherir-se a grups de per-
sones afins.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si no tens presència professional a la xarxa, és bon 
moment per tenir la teva web i promocionar-te o bé 
obrir una botiga online. Una persona t’atrau i vols sa-
ber-ne més.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
La família demana la teva atenció. Potser tens diver-
ses celebracions o bé s’ha de resoldre un problema en 
comú. Vols fer canvis decoratius amb colors vibrants i 
més llum.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Per molts anys! El Sol entra al teu signe i si vens d’un 
període tens o apàtic, poden sorgir nous estímuls. Algú 
et vol imposar la seva autoritat i hauràs de fer-te valer.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Júpiter s’ha posat directe i pot portar alguna oportuni-
tat que esperaves. Al sector professional es preveuen 
novetats, però també alguna tensió que hauràs de re-
soldre.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku

Paradetes del Mercat Iberoromà a Santa Coloma / Aj de Santa Coloma

Espectacle Conseqüències. / Cia Moveo

Fotografia del cartell d’Intempèrie. / Teatre Nacional de Catalunya
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