
L’Eix 
Besòs 

del futur
L’AMB quantifica en 500 milions 

d’euros la transformació integral de la 
zona Besòs en 10 anys
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Per primera vegada, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona presenta i quantifica amb un ‘full 
de ruta metropolità’, la inversió dels projec-
tes pendents que han de sufragar les insti-
tucions públiques per pal·liar les carències 
dels barris que conflueixen a l’Eix del riu 
Besòs, una zona considerada sovint com ‘el 
pati del darrere’ de Barcelona. 500 milions 
d’euros és la inversió necessària que l’AMB 
estableix per la transformació integral de la 
zona del Besòs, amb una dècada de durada 
i desglossada en 27 projectes per contri-
buir a la cohesió social i la dinamització 
econòmica i territorial de la subcomarca 
que conformen els municipis de Badalona, 
Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet i els 4 barris 
barcelonins que confronten amb el Besòs: 
Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon 
Pastor, és a dir, un total de 445.000 habi-

tants en 60 km2.

Projectes pendents
En línies generals, de les actuacions ‘con-
cretes’ que contempla l’estratègia metropo-
litana, 7 es dirigeixen a la integració urbana 
i la connectivitat, amb una estimació de 64 
milions d’euros. L’exemple és la reforma 
de la C-31 a Badalona i la finalització dels 
paviments laterals, la millora de la seva in-
tegració a l’entorn i l’aïllament acústic per 
la cohesió social, així com nous passos 
subterranis que eliminin ‘l’efecte barrera’ 
que genera la via; o la creació de noves 
passeres per a vianants i bicicletes que 
connectin els marges del riu per facilitar els 
desplaçaments entre els diferents barris de 
l’eix del Besòs.
Qüestions mediambientals com la recu-
peració de la llera del riu també es posen 

Una dècada per l’Eix 
del Besòs del futur
L’Àrea Metropolitana de Barcelona quantifica amb 500 
milions la transformació integral de la zona per la cohesió 
social i la dinamització econòmica del territori

Tanmateix, la desitjada descontaminació de 
la franja costanera -1,65 km- en el tram des 
del marge esquerre del riu fins al Port de 
Badalona, suposa una inversió de 67 mi-
lions d’euros que, a molt llarg termini, es 

i Reixac, 170 a Sant Adrià de Besòs i 437 
a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa a 
Incasòl (l’Institut Català del Sòl depenent 
de la Generalitat), participarà invertint 58 
milions d’euros per la mateixa qüestió, i ho 

vol adequar amb un nou passeig marítim, 
aportacions de sorra i inclús un sistema 
de dunes artificials per tal de recuperar la 
costa, el corredor fluvial i l’espai forestal de 
la Serralada Litoral, entre altres propostes. 

250 milions a habitatges públics
El 50% de la inversió total -250 milions 
d’euros- és l’esforç principal d’aquesta es-
tratègia, la qual projecta la rehabilitació de 
618 edificis als barris del Besòs per part del 
Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), 
i en contra de la vulnerabilitat residencial 
amb una inversió prevista de 30 milions. 
També s’impulsa la promoció d’habitatges 
de protecció oficial per part de les societats 
promotores públiques com l’IMPSOL i Ha-
bitatge Metròpolis Barcelona (HMB), que 
preveu la construcció de 1.039 habitatges 
en els 4 municipis de l’àmbit del Besòs, 
amb una inversió de 185 milions d’euros. 
En concret, aquests es distribuirien en 207 
habitatges a Badalona, 225 a Montcada 

distribuirà en 316 habitatges a Badalona, 
100 a Sant Adrià i 38 a Santa Coloma de 
Gramenet. 

Sense calendari ni acords
Quantitats i projectes a part, la inversió de 
500 milions que deuen sufragar les institu-
cions supramunicipals pel ‘Besòs del futur’ 
es contempla amb desconfiança en la seva 
execució, i es reclamen fets tangibles. La 
manca de visió territorial global entre les 
institucions i la falta d’inversions -reclamada 
pels Ajuntaments en diverses ocasions- fan 
d’aquest ‘full de ruta’ una qüestió comple-
xa, sense calendari i sense acords de com 
s’haurien de repartir els costs entre les di-
ferents institucions; els quals encara no ho 
han reflectit en els seus pressupostos anuals 
i que es preveu com una eina popular pels 
programes electorals. L’AMB i el seu suport 
en assessoria tècnica als Ajuntaments vol 
afavorir aquestes negociacions per fer fluir 

Vista aèria de l’eix transversal del Besòs / Mané Espinosa Vista del passatge per a vianants i ciclistes de l’Eix del Besòs / Xavier Cervera

“250 milions destinats 
a la rehabilitació 
i construcció 
d’habitatge públic”

“L’execució del 
projecte es veu amb 
escepticisme per la 
manca d’acords”

sobre la taula amb la imprescindible obra 
de desmuntatge i trasllat de l’actual col·lec-
tor d’aigües residuals, situat a la vora del 
mar, per tal de construir un nou col·lector 
de Llevant; una acció que ronda d’entre 15 
a 18 milions i que l’AMB ha d’executar amb 
els fons de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per portar-ho a terme, un element clau pel 
pla urbanístic de les Tres Xemeneies (PDU) 
i una qüestió on l’AMB no ha incidit espe-
cialment després que el Pla ja s’ha aprovat 
per part de la Generalitat. 
D’altra banda, l’AMB ja es troba treballant 
en la primera fase de renaturalització i mi-
llora ambiental del riu Besòs amb la creació 
d’un refugi de biodiversitat entre el Pont 
Vell i Can Zam, a banda de millorar les zo-
nes verdes adjacents al riu i la revegetació 
d’espècies autòctones en passeigs i parcs 
annexos a l’espai fluvial. 

les inversions, una tasca que, malgrat que 
no és obligatòria, els municipis senten so-
vint com una falta de capacitat d’incidència i 
resposta econòmica. Un repte que es va ini-
ciar ja des de l’any 2017, quan el moviment 
veïnal va fer néixer el Consorci del Besòs 
per unificar prioritats. Des de llavors, ja són 
5 anys sense un enfocament unitari de les 
ciutats que conflueixen al voltant de l’eix del 
Besòs, i que a més, deixa fora a altres barris 
del mateix Consorci com el Besòs, la Pau, la 
Verneda o el Maresme, el primer d’ells sense 
recursos de la Generalitat per aquesta rehabi-
litació integral i sense poder solucionar l’alta 
vulnerabilitat social d’altres barris del territori 
no inclosos. Ara, la nova esperança se centra 
en la incorporació de la Generalitat i l’AMB a 
aquest Consorci com un nou punt de partida 
real per la desitjada futura transformació ur-
bana i social, amb una injecció de més d’un 
milió d’euros anuals per part de les dues ins-
titucions. 

REPORTATGE REPORTATGENúm. 460 REPORTATGEGener de 20232 3Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.com Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.com



5Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.com Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.com ACTUALITAT

Santa Coloma s’enfronta 
als okupes del Barri Vell
L’okupació impedia des de fa uns anys la rehabilitació de la zona centre de la ciutat
El passat 12 de gener, la policia local de 
Santa Coloma de Gramenet sota les ordres 
de l’equip actual de govern de la ciutat, va 
desallotjar l’autoanomenada ‘Kasa Estudi 9’, 
ubicada a la Plaça de la Vila i desallotjada 

després que agents de la unitat USIR tapies-
sin l’accés a l’edifici. L’okupació impedia des 
de fa uns anys la reforma urbanística del 
bloc dins el Pla Especial de Reforma Interior 
(PERI), aprovat l’any 1999. Ara, aquest desa-
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Manifestació contra el desallotjament de la Kasa Estudi 9 / Fermín Gramenet

llotjament permet a l’Ajuntament recuperar la 
propietat i reformar la zona centre amb habi-
tatges, zones verdes i la connexió de l’Esglé-
sia Major amb la Rambla Sant Sebastià. 
L’origen de la controvertida okupació va co-
mençar fa 5 anys, on l’intent d’enderrocar 
l’edifici va precipitar que fos okupat fins fa 
poques setmanes. Durant aquest temps, el 
centre CSOA (Centre Social Okupat Auto-
gestionat) Kasa Estudi 9, tal com l’autoano-
menen, argumenta la seva col·laboració en 
tasques socials, com l’oferiment de tallers o 
una emissora de ràdio per als veïns del ba-
rri. Sigui com sigui, l’acció duta a terme pel 
govern finalitzarà quan es desallotgi la part 
de dalt de l’edifici, on viuen alguns veïns en 
situació vulnerable. 
Donada aquesta situació, l’alcaldessa Núria 
Parlón no ha dubtat a enfrontar-se al col·lec-
tiu a les seves xarxes socials, exposant les 
pintades i desperfectes de la zona i criticant 
les ‘molèsties’ que ha suposat aquesta oku-
pació pels veïns els últims anys. 
No obstant això, el projecte de rehabilitació 

del centre està en punt mort sense que els 
promotors hagin reprès les obres, ara fa més 
d’una dècada. La crisi immobiliària o propie-
taris reticents a abandonar els seus habitat-
ges són algunes de les causes, per les quals 
l’Ajuntament al·lega que “s’ha hagut de lide-
rar el projecte per evitar que la zona continuï 
degradant-se”.

Habitatges socials alternatius
Mentrestant, el centre social okupat va dema-
nar suport als veïns del centre amb diverses 
manifestacions de protesta davant aquest 
desallotjament. Argumenten que no s’ha 
donat cap alternativa residencial a la majoria 
de les famílies, una qüestió que la mateixa 
Parlón qualifica de “rotundament falsa” i 
explica que des de fa mesos professionals 
dels serveis socials municipals i l’oficina 
local d’habitatge procuren garantir recursos 
d’habitatge social dins el municipi a totes les 
famílies vulnerables, incidint amb què s’han 
tancat propostes amb la majoria d’elles per 
un contracte de lloguer social.
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Les 2600 bicis de l’AMB en 15 
municipis ja són una realitat

Des d’aquest passat 30 de gener, 
el servei de l’AMBici posa en 
marxa a sis municipis les més de 
600 bicicletes 100% elèctriques 
compartides, que progressiva-
ment arribaran també a 15 mu-
nicipis més de la primera corona 
metropolitana, com l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Corne-
llà de Llobregat, Santa Coloma 

de Gramenet, el Prat de Llobre-
gat, Sant Feliu de Llobregat o 
Sant Adrià de Besòs durant els 
pròxims mesos de 2023.
La implantació del projecte 
suposa una inversió de 40,5 
milions d’euros i és gestionat 
per Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB), també co-
finançat amb 7 milions d’euros 

Dins el programa ‘Millorem Els Barris’, la 
campanya d’asfaltatge anual per renovar 
paviments de la ciutat avança a bon rit-
me. Ja ha finalitzat la segona fase inicia-
da després de les festes nadalenques amb 
la renovació dels carrers Nàpols, Milà i 
Fontanals i el carrer Sicília, com també 
han finalitzat les obres als carrers Flor i 
Cel, Mas Marí, Sant Andreu, Sardana i 
Sant Joan.
S’estima que aquestes obres de rehabi-
litació i millora de la seguretat viària a 

l’espai públic finalitzin a finals de mes 
amb onze carrers de la ciutat actualitzats 
i una inversió de l’Ajuntament de gairebé 
400.000 euros per portar-ho a terme. 
Paral·lelament, altres transformacions 
viàries com la priorització del trànsit 
del veïnat i la reducció al pas interior de 
vehicles també ha començat amb l’arran-
jament del carrer Baró, en el tram entre 
Lluís Companys i Santa Rosa, per així 
facilitar la mobilitat i l’accés en punts 
d’entrada i sortida dels barris. 

Continua la campanya 
d’asfaltatge i arranjaments

Un carrer asfaltat de la campanya / @nuriaparlon

mitjançant el Pla del Fons Euro-
peu ‘Next Generation’. 
Durant aquest any, AMB anun-
cia una tarifa promocional de 
25 euros anuals per abonament, 
amb 30 minuts gratuïts per cada 
trajecte. Un cop passat aquest 
temps, costarà 0,50 euros cada 
30 minuts. No serà fins al 2024 
que l’abonament serà de 40 € 
anuals, amb igualment els pri-
mers 30 minuts a 0,15 euros i 
0,50 passada aquesta mitja hora. 
Els usuaris que vulguin fer servir 
la targeta física, la podran adqui-
rir per un cost de 6 euros. Serà 
gratuït si s’utilitza des de l’app. 
Les bicicletes de l’AMBici són 
d’última generació, amb una 
posició corporal més vertical 
per l’usuari, amb fins i tot un 
sistema de GEO localització per 
satèl•lit i una pantalla interacti-
va amb múltiples funcions d’as-
sistència. 

Diferents espècies 
hivernants tornen al 
parc fluvial

destaquen l’observació de 
diverses espècies hivernants 
en el darrer seguiment orni-
tològic a aquest tram final del 
riu Besòs. 
Tanmateix, els biòlegs també 
recorden que el Parc Fluvial 
és un espai “amb alt valor 
biològic i paisatgístic, un 
refugi de biodiversitat amb 
punts d’estada escollits, per 
exemple, per les aus en època 
migratòria”. 

Ànecs cullerots, fotges, gar-
setes, corbs marins i fins 
i tot àguiles calçades i bu-
sards ratoners han retornat 
al tram final del riu Besòs, 
al Parc Fluvial entre Mont-
cada i Reixac i Sant Adrià. 
Aquestes són algunes de les 
observacions faunístiques 
rellevants fetes al Parc durant 
desembre de 2022, segons 
assenyalen els tècnics de la 
Diputació de Barcelona, que 
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A la primavera d’aquest 2023 
s’obrirà el procés per poder optar 
a la compra d’un dels 58 habitat-
ges de protecció oficial de règim 
general que promou l’IMPSOL al 
barri de la Catalana.

Nous pisos de protecció oficial 
a la Catalana

Dels 58 habitatges, se’n reserva-
ran dos per a persones amb mo-
bilitat reduïda i sis per a ciutadans 
de famílies monoparentals, perso-
nes amb discapacitat psíquica o 
malaltia mental, també per a vícti-

mes de violència de gènere.
Per tal d’accedir al sorteig 
d’aquests habitatges és impres-
cindible inscriure’s en el Registre 
de sol·licitants d’habitatge amb 
protecció oficial. Per tal de po-
der-ho sol·licitar, cal visitar la 
pàgina web de l’Oficina Municipal 
d’Habitatge Pla de Besòs (www.
pladebesos.cat)
La publicació de les bases, així 
com els requisits, la documen-
tació que cal aportar i el lliura-
ment de les sol·licituds es farà, 
possiblement, durant els pròxims 
mesos de març o abril i s’haurà 
de demanar cita. S’informarà de 
l’inici d’adjudicació mitjançant el 
registre de sol·licitants a la web 
de l’IMPSOL (www.amb.cat/web/
habitatge) i la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Sant Adrià (seu.
sant-adria.net/santadria).

Mitja tona de brossa 
recollida a les platges 
del Fòrum

Una quarantena de voluntaris i voluntàries 
de la Federació Catalana d’Activitats Suba-
quàtiques (FECDAS) van participar el passat 
dissabte 21 de gener en la neteja de residus 
del fons marí de la zona de banys del Fòrum. 
Bussejadores i no bussejadores es van en-
dinsar a l’aigua amb la finalitat de crear cons-
ciència de tots els residus i deixalles que 
l’ésser humà genera i que acaben a un medi 
natural, com en aquest cas, el marí.
En el transcurs de l’activitat l’equip de bus-

Visita de l’alcaldessa als pisos de protecció oficial

sejadores i voluntaris van retirar tota mena 
de deixalles (sobretot tovalloletes) fins a 
acumular uns 500 quilos en només unes ho-
res. Mentrestant, les voluntàries que es van 
quedar a terra van separar i reciclar aquestes 
deixalles. També es va dur a terme un taller 
de microplàstics. 
Aquesta és una de les múltiples iniciatives 
que organitza la FECDAS per tal de vetllar i 
conservar, custodiar i regenerar el medi am-
bient del fons marí.

IMPSOL promou 58 habitatges de protecció oficial 
La província de Barcelona ha 
impulsat el vot de les perso-
nes estrangeres residents a 
les ciutats de l’àrea metropo-
litana de cara a les eleccions 
municipals del pròxim 28 de 
maig. El 19 de desembre, es 
va aprovar de forma unànime 
la moció per afavorir la parti-
cipació electoral de persones 
estrangeres empadronades i 
amb dret de vot.
S’estima que en les pròximes 
eleccions la ciutat tindrà un 
cens electoral d’aproxima-
dament 76.377 persones. 
D’aquestes, un total de 24.419 
són les persones estrangeres 
empadronades amb dret a vot 
a les municipals, els quals 
han de sol·licitar prèviament la 
seva inscripció al cens electo-

Impuls del vot 
estranger per les 
municipals

ral, una data límit que va aca-
bar el darrer 15 de gener. Els 
països que permeten el vot als 
seus ciutadans són Bolívia, 
Cabo Verde, Xile, Colòmbia, 
Corea del Sud, l’Equador, Is-
làndia, Noruega, Nova Zelan-
da, Paraguai, el Perú i Trinidad 
i Tobago.
D’altra banda, aquest tràmit es 
va ampliar fins al 30 de gener 
per tots els veïns que posseei-
xin la nacionalitat de qualsevol 
dels països adscrits a la Unió 
Europea.
Segons l’Institut d’Estadística, 
l’1 de desembre l’Oficina del 
Cens Electoral va enviar una 
comunicació a 455.024 estran-
gers arreu de l’estat, i la provín-
cia de Barcelona va ser la ter-
cera amb més comunicacions.
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L’UBSA tomba al líder
És el primer equip que aconsegueix guanyar al Cerdanyola 
i situar-se cinquè a la classificació

Foto: UBSA

13 victòries i 0 derrotes. Aquest era el ba-
lanç del Cerdanyola, candidat indiscutible 
per a l’ascens- de categoria. El Sant Adrià 
era totalment conscient que havia de fer 
un partit perfecte, tan ofensivament com 

defensivament, ja que els locals castiguen 
molt les errades del rivals. El conjunt 
adrianenc va estar més encertat en el tir 
de mitja distància per agafar la primera di-
ferència al marcador (13-20), però imme-

diatament la reacció dels locals va arribar 
al segon quart en què va castigar la pintura 
anotant més de 12 punts. Tot i l’embranzi-
da del Cerdanyola, el Sant Adrià va acon-
seguir marxar al descans amb la mínima, 
33-34. A la represa, l’UBSA va aconseguir 
imposar el seu joc intens per estirar el 
marcador i marxar al període decisiu amb 
una avantatge de cinc punts. Que el Cer-
danyola apretaria al màxim en els últims 
deu minuts era una obvietat veient els 
seus últims partits. La defensa tancada i 
l’excel·lent defensa de línies de passada va 
servir per ofegar a un Cerdanyola que no 
va trobar opcions a fer mal al Sant Adrià 
que van guanyar l’últim quart i derrotar 
un equip que ningú havia estat capaç de 
guanyar. Amb aquesta important victòria, 
el conjunt de Miqui Calderós escala fins 
a la cinquena confiança i aconsegueix una 
gran injecció de confiança. Els jugadors 
Lluís Martín i Sergi Piñero amb 20 i 13 
punts van ser els jugadors més destacats 
del Sant Adrià. L’UBSA buscarà seguir 
amb els bons resultats el pròxim dissabte 
a les 16:00h en què rebrà el Vic B.

El conjunt de Toni Sáez suma el desè 
triomf a Copa Catalunya i es situa a la 
tercera posició. El sisè triomf va arri-
bar, amb patiment, a la pista del Vi-
lanova CEJ l’Hospitalet a la pròrroga. 
La igualtat va ser màxima durant tot el 
partit. El Draft va tenir cinc punts de 
diferència, però les rivals van forçar la 
pròrroga, en què les colomenques van 
estar més encertades.

Sisena seguida 
del Draft 
Gramanet a 
Copa Catalunya



Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.comFerran Pursals - redaccio@diaridesantacoloma.comESPORTS Albert Sancho - redaccio@diaridesantacoloma.com

El Santa Coloma assalta AESE
El conjunt d’Alberto Torres suma la tercera victòria consecutiva 
i allarga la bona dinàmica (67-70)

Foto: CB Santa Coloma

L’any nou ha començat de la millor manera pel 
Santa Coloma, que gràcies a les tres victòries 
consectuvies per col·locar-se a la cinquena po-
sició. El rival va ser l’AESE, que des de que va 
canviar d’entrenador, s’ha fet sòlid en els partits 
de casa. La igualtat en els quaranta minuts va ser 
màxima, fet que  cap equip va aconseguir guanyar 
un quart per més de tres punts. El Santa Colo-
ma va adaptar-se al ritme del rival en el primer 
quart, en què la part ofensiva va destacar sobre 
la defensiva. El segon i tercer període va ser to-
talment dels colomencs imposant la seva defensa 
agressiva, deixant només en 12 i 14 punts a l’AE-
SE. Gràcies a la bona defensa, el Santa Coloma 
va aconseguir una avantatge de quatre punts per 
controlar a l’últim quart. Els colomencs van saber 
aturar les embranzides dels locals que van fer tot 
el possible per aconseguir remuntar,  però no van 
poder trobar forat.Finalment el Santa Coloma va 
aconseguir empatar l’últim període i guanyar a 
una pista complicada per 67-70. El jugador més 
destacat va ser Guillem Rubió amb 18 punts. 
El pròxim partit dels colomencs, que buscaran 
pujar a la quarta plaça serà el pròxim dissabte a 
les 19:15h al Juan del Moral contra el Ciutat Vella. 

L’esquadra colomense ha supe-
rat amb bona nota el tourmalet en 
l’arrencada de la segona volta de 
la Lliga. Els de Xavi Closas s’han 
enfrontat als tres primers classifi-
cats: Barça, Mallorca Palma Futsal 
i Jaén FS. Indústries Santa Coloma 
no ha estat inferior a cap d’aquests 
tres rivals, perdent només un partit, 
i per la mínima, contra el conjunt 
blaugrana

L’Indústries Santa 
Coloma supera 
amb nota l’inici 
de la segona volta

Foto: Indústries Santa Coloma
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Queralt Lahoz 
Conquista Europa

La cantant catalana Queralt Lahoz i 
la seva carrera meteòrica comença 
a rebre els seus primers fruits com 
una de les set guanyadores del 
Music Moves Europe, un premi 
compartit que, en el seu dia, també 
van guanyar artistes com Rosalía, 
Dua Lipa o Stromae.
El premi anual es va entregar ja 

la que va fer l’últim cop que la vam 
veure a la gala dels Premis Gaudí, 
amb el tema “Canción de fuego 
fatuo”. Ara es prepara per tancar 
la seva gira el pròxim 25 de febrer 
a Barcelona, després de 80 con-
certs al darrere per tota la Penín-
sula presentant el seu primer disc 
‘Pureza’, que també l’ha portada a 
actuar per diferents països d’Euro-
pa i els Estats Units.
Lahoz descriu la seva música com 
“un pont entre passat, present 
i futur”, amb el flamenc com a 
base. No obstant això, les seves 
cançons van des de les cobles o 
els boleros fins a sons llatins o el 
rap dels anys noranta, passant pel 
soul o el dancehall.
Ara, suma un nou èxit a la seva 
carrera artística amb aquest pre-
mi, dotat amb 10.000 euros i un 
val per a una gira ecològica de 
5.000 euros. 

fa uns dies a Groniga, als Països 
Baixos, en el marc del festival 
neerlandès ESNS i per part de la 
Unió Europea, donant suport a la 
música popular i contemporània 
de nous artistes emergents.
Queralt Lahoz, de 31 anys, culmi-
na amb aquest homenatge un any 
ple de projectes i actuacions, com 

Santa Coloma celebra 
l’Any Nou xinès 

Santa Coloma posarà fi a la 
celebració del nou any xinès 
(el “año del conejo”), aquest 
pròxim dissabte 4 de febrer, 
després de dies de programa-
ció cultural popular xinesa a 
la ciutat. A les 12h, La Ciba 
acollirà l’espectacle infantil 
d’ombres xineses, on els més 
petits/es coneixeran aquesta 
tradició oriental. A les 16h, un 
‘cercavila’ festiu amb pirotècnia 
recorrerà els carrers per cele-

brar el Cap d’Any xinès. El final 
de l’esdeveniment serà a les 
17:30h la Plaça del Rellotge, 
amb la Colla Jove de Dimonis, 
entre d’altres. Santa Coloma 
és la ciutat de tot el territori 
peninsular on hi ha més con-
centració de ciutadans xine-
sos, ubicats sobretot al Fondo, 
segons les dades d’un estudi 
de la UAB sobre la immigració 
xinesa a Catalunya, a càrrec de 
Joaquín Beltrán. 

Meritxell Marín - redaccio@diaridesantacoloma.com

L’AGENDA CULTURAL DELS PROPERS DIES! 

Divendres 10 de febrer
X Santako Blues: Noa & 
The Hell Drinkers Teatre 
Sagarra (21h) Reserva prèvia

Tots els dilluns fins a juny
Dona’t veu. Taller de teatre 
documental La Ciba (18h)
Reserva prèvia

Dissabte 11 de febrer
Flamenc-ON: Arcángel
Teatre Sagarra (19h)
Reserva prèvia

Diumenge 5 de febrer
La Cita
Teatre La Colmena (19h)
Reserva prèvia

Divendres 24 de febrer
Federico García Lorca: 
Yerma Teatre Sagarra (19h)
Reserva prèvia

Divendres 17 de març
Espectacle dansa ‘PARTS’
Teatre Sagarra (19h)
Reserva prèvia

Dins el marc del Programa de 
Memòria Històrica, ja es pot vi-
sitar l’exposició artística sobre 
Helios Gómez Rodríguez: pintor, 
cartellista, poeta i una de les fi-
gures més desconegudes de les 
avantguardes culturals barcelo-
nines del segle XX. 
Comissionada pel seu fill Ga-
briel Gómez, es mostra la seva 
vida i obra i es destaca la proxi-
mitat a les diverses revolucions 

ideològiques i estètiques de la 
primera meitat de segle amb un 
conjunt de reproduccions com 
“Dies d’ira” (1930) o el singular 
“Capella gitana”; el fresc que 
l’artista va pintar a la presó Mo-
del, on fou empresonat per les 
seves idees i la seva militància 
política. L’exposició temporal 
romandrà oberta fins al pròxim 
26 de febrer, al museu Torre Ba-
lldovina. 

Diari de
Santa Coloma
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Queralt Lahoz rebent el premi / MMEA

Cartell de l’exposició / Aj. Santa Coloma

Fotografia de l’any xinès 2022 / Arxiu
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Helios Gómez: Tinta, 
denúncia i revolució

L’artista colomina guanya el Music Moves Europe

Escolta 
l’últim single 
‘En otro 
lugar’




