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VENTA Y DEGUSTACIÓN

Vinos nacionales e importados

Espumosos - Cavas - Champagnes

Selección de Cervezas

Catas, cursos, presentaciones, 

formación

DESAYUNOS  / APERITIVOS 

CENAS FRIASMMaajjoorr,,  2255

SSaannttaa  CCoolloommaa  GGrr..  

TT..  9933  338866  5522  6666

Castanyada 

amb bruixes i 

dimonis 

Rècord de 

comerços en la

Passarel·la 

de tardor

Dos colomenses 

triunfan en La Voz

carrer Major, 6, bis
08921 Santa Coloma de Gramenet
www.totcarbo.com

T. 93 602 21 22

Horari: dimecres a divendres de 9 a 15h 
i dissabtes i diumenge de 9 a 15:30h.

MENÚ DIARI a 5’95€€
de dimecres a divendres 

(1 primer + 1 segon a escollir)

el mensual de Santa Coloma de Gramenet que no es ven
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Any XII

C/ Irlanda, 48 -  Tel. 93 386 69 64
Santa Coloma de Gramenet

VEN Y CONÓCENOS
PRECIO ESPECIAL SI CITAS ESTE ANUNCIO

BEN AVIAT
CARXOFES
I CALÇOTS

NOVETAT
de dimecres a dissabte

1/2 pollastre a l’ast
+

mongetes o patates 
o verdures o arròs

+
all i oli   4’50€€

Europa ensEuropa ens
estimaestima

La moneda local será
realidad en 2017

2.500 firmas piden
centros de la 3a edad

15 milions per millorar Llorenç Serra, 
la Salzereda i altres espais 

Parlon reitera
que seguirà 
a l’alcaldia

Andreu Fernández
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Desatascos
Inundaciones

Pozos
Bombeos

Sifones 
Albañales

Alcantarillados
Humedades

Malos olores
Limpieza, inspección y  
reparación de tuberías

y desagües

24 horasURGENCIAS365 días

Camión  cuba

Robot  

fresador

Robot  inspección  TV

Reparación  sin  zanja

Antes Durante Después

PRECIOS

ECONÓMICOS!
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Barcelona    
apostarà per 
l’Eix Besòs  

Barcelona ha estat l’altre
municipi agraciat amb 15
milions d’euros de fons eu-
ropeus i la inversió que en
faci també beneficiarà de
manera indirecta Santa Co-
loma.

El projecte presentat per
la capital catalana apostarà
per invertir els diners en la
transformació de diversos
barris de l’eix Besòs, una de
les prioritats que es va mar-
car el govern d’Ada Colau
just arribar al càrrec. Ja es va
veure fa uns mesos la bona
sintonia que Colau manté
amb les alcaldesses de Santa
Coloma, Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Montcada.
L’objectiu del govern barce-
loní és girar la mirada cap als
barris del Besòs, una zona
de Barcelona amb molt po-
tencial però alhora amb ne-
cessitats evidents.

Pompeu Fabra,
a principis de 
l’any vinent  

Un endarreriment en el
procés de licitació de les
obres a Pompeu Fabra farà
que els treballs en aquest ca-
rrer de la ciutat -una reivin-
dicació històrica per part
dels veïns i veïnes d’aquest
carrer- no comencin fins a
finals del primer trimestre
de 2017. Es tractarà d’una
obra d’envergadura i força
costosa ja que es procedirà
a la substitució total del cla-
vegueram i la urbanització
de la via des del carrer Sant
Carles fins al Passeig de la
Salzereda.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt ppooddrràà aaccaabbaarr llaa uurrbbaanniittzzaacciióó ddeell PPaasssseeiigg LLlloorreennçç SSeerrrraa,, PPoommppeeuu FFaabbrraa,, SSaallzzeerreeddaa ii aallttrreess rreeffoorrmmeess eessttrraattèèggiiqquueess

Europa atorga 15 milions a Santa Coloma
per finançar inversions en aquest mandat

“
El pla inclou també

la reforma d’un tram
de Jacint Verdaguer
i altres vials bàsics “

“

Alhora es contempla
la museïtzació del 

Molí d’en Ribé, 
pendent de fa anys 

La reforma del Passeig Salzereda podrà ser realitat en aquest mandat gràcies als fons europeus. 

per Xavi Chica

La proposta urbanística del
govern de Núria Parlon per
al proper mandat ha rebut
una empenta importantíssi-
ma d'Europa al ser reconegu-
da com un dels projectes
guanyadors en la convocatò-
ria EDUSI (Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sos-
tenible i Integrat), dins del
Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER).
Només 2 de les 25 ciutats ca-
talanes que aspiraven a la
subvenció han rebut l'aprova-
ció europea. Són Santa Colo-
ma de Gramenet i Barcelona,
i totes dues rebran 15 milions
d'euros en ajudes.

Aquesta injecció econòmi-
ca ha d'esdevenir vital per a la
transformació de la ciutat en
els propers quatre anys. Dels
15 milions d'euros, 12 aniran
destinats a cofinançar obres
estratègiques com són la re-
forma del Passeig Salzereda i
el seu entorn, els trams pen-
dents de Llorenç Serra i
Pompeu Fabra, un tram de
Jacint Verdaguer (des del Pas-
seig Salzereda fins al carrer
Sant Just) i els carrers Milà i
Fontanals i Sant Lluís. L'A-
juntament estarà obligat a
destinar l'altra meitat de la in-
versió, és a dir, 12 milions
d'euros més, però es compta-
rà amb ajuda d'altres adminis-
tracions, com ara l'Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Amb la subvenció europea
també es contempla fer un
pas endavant en la museïtza-

“

“

El pavelló B de 
l’Esperit Sant 

s’habilitarà com a 
centre de formació“

“

La inversió total en
obres serà d’uns 

27 milions d’euros
abans de 2020 

ció del Molí d'en Ribé a la
Plaça Pau Casals, projecte
que va haver d'aparcar-se i re-
dimensionar-se fa uns anys
per falta de pressupost, i la
rehabilitació del pavelló B de
l'Esperit Sant perquè esde-
vingui un centre de referèn-
cia per a la formació ocupa-
cional en l'àmbit del Besòs.

Els 3 milions d'euros res-
tants de la subvenció europea
es destinaran a qüestions
d'àmbit social, de foment de
l'ocupació (encara hi ha un
atur superior al 16% al muni-
cipi), de treball intercomuni-
tari i millora en la digitalitza-
ció de la ciutat.

L'Ajuntament té previst
executar en 2017 les obres
dels carrers Pompeu Fabra,
avinguda dels Banús i Sant
Lluís. Serà en 2018 quan po-

dria iniciar-se el gruix dels
treballs en el passeig de la Sal-
zereda i el seu entorn.

Satisfacció al govern 
Tant l’alcaldessa, Núria

Parlon, com el regidor d’Ur-
banisme, Jordi Mas, no ama-
gaven la seva felicitat per la
notícia. “Aquests 15 milions
d'euros ajudaran a completar
el procés de transformació de
la ciutat i podrem acabar de
modernitzar-la. Serviran per
aconseguir una ciutat ben ver-
tebrada i equipada. A més,
que a Barcelona també li ha-
gin concedit la subvenció és
una molt bona notícia perquè
es potenciarà l'Eix Besòs”, ha
afirmat Parlon.

Mas apuntava algunes de
les claus que han permès que
el projecte urbanístic presen-

tat per Santa Coloma hagi es-
tat tan ben valorat a Europa.
“L'estratègia que ens vam
marcar va ser la de promoure
una visió de ciutat que anés
acompanyada de criteris de
sostenibilitat, mediambientals,
econòmics i socials. Volíem
potenciar espais propers a la
ciutadania i esponjar barris
densament poblats amb zones
verdes”, recalca el regidor.

Algunes de les transforma-
cions  més importants que ha
viscut Santa Coloma han es-
tat possibles gràcies a fons
europeus. El cas paradigmàtic
potser és el parc fluvial del riu
Besòs. Jordi Mas afegeix que
la “solvència” mostrada per
l’Ajuntament en anteriors
convocatòries també ha po-
gut ser decisiva per rebre
aquesta nova subvenció.

A.Fernàndez
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PERSIANERA
DE SANTA COLOMA

Fabricación  de  Persianas
Puertas  y  Cortinas  de  todas  clases

Reparaciones´

Exposició  i  Tallers:  Rafael  Casanova,  37
Telèfon  i  Fax:  93  391  70  54  -  Mòvil  617  59  19  90

08921  Santa  Coloma  de  Gramenet
Visiteu  la  nostra  web:  www.persianerasantacoloma.amawebs.com

e-mmail:  persianerasantacoloma@hotmail.com

Juan BayáCCAASSAA  FFUUNNDDAADDAA  EENN  11992299

BUFETE LEIVA
ABOGADOS

Véanos en el despacho de 
Santa Coloma de Gramenet:

Sant Carles, 18, local 

Teléfono 93 466 02 33

ASESORAMIENTASESORAMIENTOO
JURÍDICO JURÍDICO 
INTEGRALINTEGRAL

“Llámenos. 
Consulta gratuita 

si trae este anuncio”.

C/ Sant Jeroni, 41-43, Santa Coloma de Gramenet - 08921 Barcelona
93 391 12 06                           dieteticalospalacios@gmail.com

www.herbodieteticamarinela.com

per Xavi Chica

L'Ateneu Julia Romera ha
engegat una campanya infor-
mativa i una recollida de sig-
natures entre la ciutadania
colomenca descrivint les
mancances que pateix la ciu-
tat quant a centres públics
per a la gent gran, ja sigui en
forma de places en residèn-
cies (només n'hi ha una de
pública, la Ramon Beren-
guer), centres de dia o pisos
tutelats. Fonts de l'Ateneu
van fer públic en una reunió
que han recollit més de 2.500
signatures de ciutadans i ciu-
tadanes que han mostrat es-
pecial sensibilitat per aquest
tema.

“Quan parlem de la gent
gran estem parlant de perso-
nes que han acabat un cicle
de la seva vida com a treba-
lladores en actiu i que ara es
troben en una nova etapa, en
la qual s'espera tranquil·litat i
tenir les necessitats cobertes
com recull la Constitució es-
panyola de 1978, a l'article
50”, afirmen des de l'Ateneu,
que afegeixen que aquests
drets també estan desenvolu-
pats als estatuts d’autonomia
de les comunitats autònomes
i que a Catalunya estan reco-
llits en la Llei de Serveis So-
cials de l’11 d’octubre de
2007.

A Santa Coloma de Gra-
menet en aquests moments
hi viuen 20.293 persones de
més de 65 anys de les quals,
un total de 2.450 en tenen
més de 85.

Unes xifres demogràfiques
que no s'adiuen amb la dis-

Recullen 22.500 ssignatures ii ddetecten ppreocupació eentre lla cciutadania ccolomenca

L’Ateneu posa en marxa una
campanya demanant més
centres per a la gent gran

Un tema que 
va estar present 
a la campanya
electoral

La necessitat de més pla-
ces públiques en centres
d’atenció a la gent gran no
és un tema nou però sí és
un tema encara per resoldre
i que marcarà l’agenda polí-
tica de la ciutat en els pro-
pers anys. En la darrera
campanya electoral, diver-
sos partits van mantenir
reunions amb la direcció de
la residència Ramon Beren-
guer per conèixer la durada
de les llistes d’espera. La
major part de les places de
la residència estan assigna-
des a persones de Santa Co-
loma, però també hi ha al-
guns residents d’altres po-
blacions de la comarca.

Gent d’Esquerres-ICV-
EUiA va convocar als mit-
jans davant de les portes de la
residència. Allà, una ciutada-
na afectada per les retallades
en matèria d’atenció a la gent
gran va explicar el seu cas: es
va veure obligada a buscar
una plaça per a un familiar en
una altra població perquè a
Santa Coloma la llista d’espe-
ra era massa llarga.

“
“

A la ciutat hi ha 
més de 20.000 

persones de més 
de 65 anys

ponibilitat de places en la re-
sidència pública. La residèn-
cia Ramon Berenguer té 143
places en funcionament ac-
tualment. La resta de l’oferta
residencial al municipi és
concertada o privada.

L'Ateneu Julia Romera de-
nuncia que la llista d'espera
per poder obtenir una plaça
a la Ramon Berenguer és de
2,5 anys per a homes i de 3
anys per a les dones. Alhora,
a les residències privades de
la ciutat, el cost mitjà de les
quals pot arribar als 2.000
euros mensuals, també hi ha
llistes d'espera.

Les diverses associacions
que formen l'Ateneu Julia
Romera també han arribat a
la conclusió, un cop recopi-
lada la informació i les opi-
nions de la ciutadania, que
“el nivell de prestacions i de
qualitat que es dóna a la pú-
blica és superior a la que es
pot trobar a les residències
concertades o privades”, as-
seguren.

L'Ateneu decidirà què fa
ara amb aquestes més de
2.500 signatures i és proba-
ble que les lliuri a les admi-
nistracions públiques per
donar fe d'un problema que,
amb l'envelliment progressiu
de la població, anirà a més
en el transcurs de les prope-
res dècades.

Reunió a l’Ateneu Julia Romera explicant la manca de places públiques per a la gent gran a Santa Coloma. 



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

5



6

Mensual de Santa Coloma de Gramenet

ADVOCATS - ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Josep Anselm Clavé, 4, local 2
08921 Santa Coloma de Gramenet

DIVORCIS

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

HERÈNCIES

LABORAL

PENAL

CONTRACTES

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

ARRENDAMENTS 

ASSEGURANCES

Tel. 93 466 12 42 Fax 93 182 02 00
administracio@claveassociats.com

www.claveassociats.com

Dunya  Martínez  
TAU Informàtica ha cons-

truït la seva seu central en un
edifici colomenc mostrant la
voluntat de la família (junt amb
el seu germà Jordi han agafat el
testimoni dels seus pares) de
créixer en la ciutat on van néi-
xer i d’on se senten.

Jordi  Mas
El molt controvertit regi-

dor d’Urbanisme ha sabut ex-
plicar a Europa el projecte
colomenc per millorar la ciu-
tat. El premi són 15 milions
d’euros que ajudaran a netejar
una mica més la cara a la ciu-
tat.

Maxi  Rescia
L’argentí no serà el primer

campió del món que jugui al
Polisportiu Nou, però sí el
primer que ho faci defensant
l’equip que va crear Vicenç
García. Javi Rodríguez, el co-
lomenc que ho va ser dos
cops, ho va fer com a visitant.

Fátima  Báñez
La titular del Ministerio de

Empleo y Seguridad es res-
ponsable de la movida -y los
problemas- que ha ocasiona-
do a la población colomense
el cierre de la oficina de la SS
en la calle Major. Al final, han
tenido que reabrirla.

La Santa Coloma que hem
conegut els que ja tenim

una edat està desapareixent
de mica en mica. Els carrers
per asfaltar de la nostra in-
fantesa, les places on jugà-
vem, les instal·lacions on fè-
diem esport ja no hi són o ja
no valen.

La vida ja ho té, això. A
poc a poc, aquelles coses
que semblaven eternes dei-
xen de ser-ho, com els fami-
liars i els amics que hem anat
perdent.

Els 15 milions que ens ha
donat Europa aquests dies
serviran per canviar l’aspec-
te de carrers que eren de pas
quasi obligats per a tots. La
ciutat millorarà un cop més
gràcies a que les institucions
públiques, més enllà de les
nostres fronteres locals, han
entès que ens calia ajuda per
convertir-nos en una ciutat
gran.

Europa ho ha fet afavo-
rint-nos amb diversos plans
estratègics i Espanya -tot i
que possiblement sense vo-
ler-ho- ens compensa anual-
ment per la colmatació del
nostre teritori amb una
aportació extra des del 2003.
Això ens ha anat molt bé i,
també s’ha de dir, hem sabut
fer-nos-ho perquè les sub-
vencions i les ajudes servis-
sin per fer una Santa Coloma
molt millor del que alguns
van projectar que fos als
anys cinquanta.

La Santa Coloma que dei-
xarem als nostres néts res

ens van arrabassar a tota una
generació de colomencs que
van veure créixer sense sen-
tit una ciutat que amagava
les seves virtuts, les seves
institucions i la seva gent da-
rrera de tanta totxana i tant
de ciment.

Un passat que tots voldrí-
em recuperar i que uns el fan
conreant les maduixes, altres
plantant ceps per fer vinyes,
altres fent memòria d’aquest
passat a les pàgines de la pu-
blicació que teniu a les mans.

El diner europeu i els pro-
jectes locals, criticats o no,
consensuats o no, adequats
o no, donaran una puntada
més en aquest nou vestit que
l’hi estem fent a la Santa Co-
loma del segle XXI.

La ciutat es fa gran perquè
cada cop -i encara caldrà tre-
ballar molt als barris del
Fondo, Santa Rosa, Raval i
altres- és més fàcil decidir
quedar-s’hi a viure tot i la
manca d’habitatges, que el
lloguer és més car i que les
oportunitats millors són fo-
ra, especialment a l’estranger
per als nostres joves.

Quinze milions europeus,
més altres dotze que posaran
entre l’Ajuntament, la Dipu-
tació, l’AMB i la Generalitat
rentaran la cara un altre cop
a la ciutat.

Més entitats faran cent
anys i la nostra història val-
drà la pena -que ja s’ho valia
però no ho sabíem-. Perquè
el nostre present també és
millor.

LLaa  cciiuuttaatt  
ccoommeennççaa  aa  
ffeerr-ssee  ggrraann

Josep Maria Roca

Director 

Fer circular una moneda nova
i virtual no serà gens fàcil

L’Ajuntament creu fermament que pot revitalitzar el co-
merç local posant en marxa una moneda pròpia que es fa-

rà servir per les xarxes d’internet i de telefonia.
L’aposta és ferma i la implicació de la ciutat obligada i molt

necessària perquè funcioni com es vol. Els responsables de
comerç fa temps que expliquen a associacions de comer-
ciants, empresaris i entitats com funcionarà aquest comerç
propi i particular amb una moneda que encara, i mireu que fa
temps que se’n parla, no té nom.

L’equip de govern juga amb avantatge, perquè posarà la
moneda en mans de les entitats -i, per tant, en circulació dins
el sistema- atorgant una part de les subvencions que han es-
tat habituals cada any. Sense discussió, encara que amb un 5
per cent de bonificació. A partir d’aquí, sorgeixen els dubtes
en els usuaris, en els que hauran de comprar i en els que hau-
ran de vendre primer i després recomprar o recuperar en eu-
ros si els cal disposar d’efectiu. I de quina forma es farà i com
penalitzarà.

La mateixa administració està plena de dubtes. Encara té en
estudi saber si s’hi podran pagar les taxes municipals, entre al-
tres alternatives que han qüestionat els futurs usuaris. De fet,
tothom, els de l’Ajuntament i els dirigents d’entitats i clubs,
estan esperant que aquest microsistema financer comenci a
funcionar per saber com ens anirà, de tant inconcret com re-
sulta tot plegat.

El que passi ja es veurà. La moneda única tindrà nom i fun-
cionarà de totes totes, ens expliquen, a primers del 2017. En-
tre tots veurem què passa. El que ens expliquen pinta bé; pe-
rò costa saber si sabrem adaptar-nos-en. Els invents amb di-
ners de tots són sempre més fàcils de pair, tant si funcionen
com si no.

La solidaridad colomense 
comienza a originar disputas

Santa Coloma es una ciudad solidaria y cooperante. Ejem-
plos hay muchos, tanto desde la administración como

desde la sociedad civil.
Nuestra ciudad está hermanada desde hace muchos años

con diferentes ciudades del mundo en Perú, la Georgia asiá-
tica, Escocia, Francia, Sáhara, Italia, Cuba y Nicaragua, ade-
más de las andaluzas Huelma y Cabra. Aunque hace mucho
que no se hace pública ninguna actividad conjunta.

Los ciudadanos colomenses se solidarizan con Nacho, con
Bruno y Rocío, y lo hicieron también con la desafortunada
Mayka. También con los niños saharauis, los refugiados del
este y los de todas partes. Hemos sido, somos y seguiremos
siendo tierra de acogida y de ayuda sin más condiciones que
la necesidad del prójimo.

Pero si alguna característica nos ha destacado ha sido el al-
truismo falto de protagonismo, la capacidad para hacer piña
en la búsqueda de recursos para quienes tenían necesidad de
ellos.

Que en las redes sociales se diriman disputas por querer
ser más, por sobresalir tras un acto solidario, es un mal sín-
toma que si no se corta de raíz penalizará a todos.

tindrà a veure amb aquella
que vam patir nosaltres,
d’aules plenes, de busos que
trigaven més que els via-
nants perquè les entrades a
la ciutat es col·lapsaven i la
cua de cotxes que venia del
metro -llavors el final era a
Torres i Bages- es paralitza-
va.

Els centenaris que cele-
bren enguany La Colmena i
l’Esperit Sant i el que va ce-
lebrar l’Església Major tam-
bé ens fan grans, tot i que
d’edat. I ens donen un pòsit
que se’ns havia negat, un
passat que d’alguna manera

EDITORIAL
Un gram de net
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Oficina Municipal de l’Escolatització (OME)

93.462.40.90
www.gramenet.cat

lleess  vvoossttrreess  ggeessttiioonnss  aall  mmoommeenntt!!

Uno de mis trayectos habi-
tuales consiste en bajar

por Reverend Pare Benet hasta
la calle de Sant Jeroni. Es una
zona muy tranquila, sorpren-
dentemente silenciosa. A la al-
tura de Baix de la Ciutadella un
local rompe la monotonía: el
Bar Gabi. Alegre, bullicioso, un
lugar sencillo con un encanto
especial.

El bar está regentado por
Gabi y Ana. Ahora me encuen-
tro en mi mesa -la que yo mis-
mo me he asignado- tomando
unas notas sonoras para des-
pués escribir mi artículo. El
mejor bocata de jamón de la
zona, acompañado de un po-
rroncito de vino helado puede
llegar a ser una inmejorable
fuente de inspiración.

Hace días que tengo el cora-
zón encogido porque -se veía
venir- nos va a tocar vivir una
larga temporada de gobiernos

estamos de acuerdo.
Aunque no veo, soy muy ob-

servador. Están siendo tiempos
difíciles, pero 'no hay mal que por
bien no venga'. He notado que en

del PP. La permanente y
enfermiza división de la
izquierda persiste a lo
largo de los años. Esta
división no beneficia a
ningún partido de la iz-
quierda: ni al PSOE ni a
Podemos. Ni a nadie
que pueda tener una mí-
nima sensibilidad por
las políticas sociales y
por la defensa de los
desfavorecidos. Estas luchas en la
izquierda sólo hacen que fortale-
cer al PP y asegurar que siga en el
poder aplicando políticas con las
que millones de ciudadanos no

la calle se habla más abiertamen-
te del PSC, del PSOE... Percibo
que se ha recuperado un cierto
orgullo de pertenecer al partido
(o de ser simpatizante o votante).
Se ha superado una época en que
se llevaba con una cierta discre-
ción o 'vergüenza' para pasar a

otra en que la gente se posi-
ciona abiertamente ante un
debate (el del 'no es no') que
sin duda es ideológico. El he-
cho de mantener la coheren-
cia (tan escasa en política) ha
insuflado nuevas ilusiones a
un sector grande de personas
que habían dejado de creer y
se habían quedado política-
mente huérfanas.

El 'no es no' ha calado
hondo. Muchos agradece-

mos que el PSC, inmerso en su
proceso de primarias, se manten-
ga en el no e incluso esté dispues-
to a romper la disciplina de voto
en el Grupo Socialista del Con-

Antoni Jaumandreu, “Pepònio”

Mestre i ninotaire

A  mmí  mme  iluussionna

greso. Por cierto, todo esto con
Núria Parlon como principal
abanderada.

Sé que nuestra alcaldesa se
presenta para ser Secretaria
General del PSC. Este hecho
me ilusiona. Admiro mucho a
Miquel Iceta y espero que, aun-
que compitan en estas prima-
rias, sepan trabajar a la par y
conseguir que el PSC siga sien-
do tan importante en Catalun-
ya como lo ha sido siempre.

Que Santa Coloma incida de
manera potente en la política
catalana me parece una buena
idea. Creo mucho en la capaci-
dad de Núria Parlon para reno-
var y modernizar estructuras
que piden a gritos ponerse al
día. Núria es una persona va-
liente y coherente.

Le pido a Gabi un chupito,
voy a brindar por un gran futu-
ro para la izquierda. A ser posi-
ble un futuro inmediato.

El 26 de Septiembre Cs pre-
sentó en el Pleno Munici-

pal una moción para rechazar
las resoluciones separatistas del
Parlament de Catalunya. Era un
texto que podía tener amplio
consenso en nuestro Ayunta-
miento debido a que en la ma-
yoría de ayuntamientos de Cata-
luña había contado con la apro-
bación por parte de CS, PP y
PSC.

Para nuestra sorpresa, el PSC
nos presentaba un texto alterna-
tivo al que no podíamos dar
apoyo puesto que el rechazo a
las decisiones ilegales y antide-
mocráticas del Parlament que-
daba en un segundo lugar y su-
peditado a la aceptación del mo-
delo de Estado que propone el
PSC y no compartimos. Ante
esta tesitura, nuestro grupo tuvo
que retirar la moción y nuestro
Ayuntamiento no condenó la
grave situación que vivimos en
Cataluña como hicieron, al día
siguiente, los ayuntamientos de
Badalona y Sant Adriá con los
votos del PSC.

En el mismo pleno del día 26,
el PSC no tuvo reparos en dar
apoyo institucional y económi-
co al Correllengua 2016, un ac-
to de construcción de identidad

nacional a través de la lengua ca-
talana, cuyos carteles promocio-
nales están adornados con este-
ladas.

Una decisión que contrasta
significativamente con el voto
negativo que encontramos por
parte del grupo liderado por
Parlon cuando presentamos una
propuesta para garantizar el bi-
lingüismo.

Tengan claro nuestros votan-
tes y aquellas personas que de-
fienden la unidad y la igualdad
de todos los españoles que des-
de Cs seguiremos trabajando
para que en nuestra ciudad, la
novena ciudad de Cataluña, el
nacionalismo no pueda utilizar
nuestras instituciones para sus
objetivos.

Si tenemos al PSC al lado de
esta causa será mucho mejor pa-
ra todos; aunque poco pode-
mos esperar ya de un partido
que gobierna con ellos en la di-
putación de Barcelona, que vota
a favor de poner esteladas en es-
pacios públicos y que, gracias a
su voto favorable, más de 70
municipios de Cataluña se han
adherido a la Asociación de Mu-
nicipios por la Independencia.
Si no van a colaborar, échense a
un lado por favor.

Dimas Gragera

Presidente Grupo Municipal Ciudadanos

El  PSSC de  Parlonn  ssigguue
danndo  alass  al  nnacionnalissmmo

El 20 de septiembre tuvo lu-
gar la presentación de la

nueva programación del Teatre
La Colmena, un espacio que ha
conseguido recibir la visita de
más de 4.500 personas en el úl-
timo año, con propuestas que
combinan el sabor local, la ex-
perimentación y la recupera-
ción de clásicos o géneros co-
mo la magia. Junto a La Col-
mena, espacios y propuestas
como las de Carro de Baco que
ha llevado al Teatre Sagarra su
obra El sueño de la bestia; l'Ex-
cèntrica que recientemente ha
inaugurado un nuevo espacio y
no deja de crecer; así como la
proliferación de grupos de tea-
tro local (y muy 'locos' como
Cocoteva), que más allá de
competir entre ellos trabajan
de forma colaborativa, me ha-
ce pensar que, a pesar del ata-
que frontal que hemos sufrido
estos últimos años a la cultura,
hay toda una serie de gente en
Santa Coloma que no deja que
el agua se estanque y no se re-
signa a dejar de ofrecernos
propuestas culturales de cali-
dad. Si se quiere, la cultura tie-
ne futuro.

La cultura, como la educa-
ción, es un derecho. Es el ins-
trumento básico para la trans-
formación social, para cons-
truir una ciudadanía crítica ca-
paz de cuestionarse su entorno
y aquello que vive en cada mo-
mento. Es un derecho que los
poderes públicos deben garan-
tizar, sin instrumentalizar. Por-

que al final no sólo basta con
el voluntarismo de los creado-
res y su ilusión, también debe-
rían sentirse acompañados y
acompañadas y contar con el
apoyo de las instituciones, que
deberían, a su vez, fomentar
que esa ilusión y creación de
pensamiento crítico siguieran
vivos.

En Santa Coloma tenemos
la suerte de contar con una se-
rie de personas con un talento
increíble que tenemos que po-
tenciar y valorar. Sin duda,
nuestra ciudad se posiciona
como un espacio en el que sur-
gen nuevos actores, actrices,
compañías, autores, autoras,
grupos de música y tenemos
que ser capaces de visibilizar
esta situación para darles el va-
lor que tienen sus iniciativas y
también su valentía. En nues-
tra ciudad se debería dar una

Alexandra Sevilla
Diputada provincial  i Portaveu Grup

Municipal Gent d'Esquerres

La  ciuudad  de  la  cuultuura

gestión de los espacios cultura-
les entendiéndolos como bien
común; facilitando el acceso a
ellos de la ciudadanía que toda-
vía percibe estas propuestas
culturales como un lujo inacce-
sible.

Desde las instituciones, se
debe gobernar dialogando y
facilitando que cada vez haya
más personas que puedan ac-
ceder a la cultura en cualquiera
de sus expresiones, acompa-
ñando y haciendo visibles las
propuestas culturales de una
ciudad que se mueve constan-
temente y avanza gracias a la
fuerza de su gente. Una ciudad
que, sin renunciar a su propia
identidad, debería, también, a
través de la cultura, conectar
con el resto del territorio,
aportar todo lo que somos y
recibir lo mejor. ¡Gracias a la
gente que nos hace pensar!    

El nostre fotògraf Andreu Fernàndez i la seva parella
Thelma Isabel Flores volen agrair la bona atenció rebuda a
l’hospital de l’Esperit Sant durant els dies del naixement del
seu nadó Marc Fernàndez (20 d’agost). Volen agrair el bon
tracte rebut i el nivell de professionalitat i atenció dels mem-
bres de l’equip d’obstetrícia del centre hospitalari, així com
recomanar fervorosament a la ciutadania colomenca que no
dubtin a acudir a l’hospital de la ciutat a l’hora de tenir els
seus fills. La professionalitat està garantida. Gràcies de tot cor.
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S'atorga aa lles fflotes dd'empreses rrespectuoses aamb eel mmedi aambient mmés eenllà ddel qque eestableix lla nnormativa

Tusgsal ha rebut el distintiu de qualitat
ambiental de la Generalitat de Catalunya

Moment del 
lliurament als 
directius de 
Tusgsal de la
certificació de la
norma-ISO
39001 Sistemes
de Gestió de 
Seguretat Vial.

Tusgsal ha rebut el distintiu
de garantia de qualitat ambien-
tal que atorga la Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental del
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que reconeix els ser-
veis que compleixen uns requi-
sits d'excel·lència ambiental,
més enllà del que la normativa
vigent demana.

Aquest distintiu és una iden-
tificació que s'atorga a vehicles
d'empreses respectuosos amb
el medi ambient tot reconeixent
que es compleixen uns requisits
d'excel·lència ambiental més
enllà dels que són establerts
com a obligatoris per la norma-
tiva vigent.

Aquests criteris tenen en
compte aspectes com la gestió
de la flota, formació dels con-
ductors, tipus de vehicles i al-
tres accions de compromís am-
biental. L'obtenció del distintiu
suposa el compromís de TUS-
GSAL per a contribuir en el
repte de reduir les emissions
contaminants.

TUSGSAL treballa en 
favor de la salut de les

persones i d'un territori més
sostenible

En entorns urbans, com el
Barcelonès Nord, les concen-
tracions de partícules i diòxid
de nitrogen són especialment
elevades i això perjudica la qua-
litat de l'aire i el benestar de les
persones. Aquestes partícules
fines contaminants provenen
dels processos de combustió a
altes temperatures, com els que
tenen lloc en els vehicles de
motor, i penetren amb facilitat
als pulmons i provoquen greus
afeccions sobre la salut de les
persones. Aquestes partícules
són les causants de múltiples
problemes a les vies respiratò-
ries, malalties cardiovasculars,
efectes sobre el sistema ner-
viós, càncer de pulmó, etc.

TUSGSAL pren part en
aquesta lluita per millorar les
condicions mediambientals
cuidant de què els seus vehicles
no contaminin, que els seus
conductors facin una conduc-
ció econòmica i sostenible i
promocionant la utilització de
les seves línies.

Els autobusos de transport
públic utilitzen motors de baix

consum dissenyats per reduir
l'emissió de contaminants. D'al-
tra banda, a les flotes s'estan in-
corporant progressivament ve-
hicles exclusivament elèctrics,
de gas i altres que combinen l'e-
nergia elèctrica i el carburant
convencional.

Els conductors de TUS-
GSAL, a més a més de les seves
tasques com a responsables del
servei, reben una formació es-
pecífica per fer una conducció
molt assenyada orientada a re-
duir el consum d'energia i, per
tant, el volum d'emissions.

La promoció de l'ús dels
serveis de transport públic
intenta incidir en el canvi d'hà-
bits necessari per aconseguir
unes ciutats més sostenibles. És
sabut que la capacitat d'un au-
tobús és equivalent a cinquanta
vehicles privats utilitzats per
una persona; que el nivell d'e-
missió de gasos d'aquests cin-
quanta vehicles és tremenda-
ment superior al de l'autobús i
que l’ocupació de la via pública
i la congestió que generen és
moltíssim més elevada. En
aquest sentit, cal recordar que la
metròpoli de Barcelona és l'à-
rea europea amb més densitat
de vehicles per quilòmetre qua-
drat.

Una xarxa de transport
cada vegada més eficient.
La millora de la qualitat me-

diambiental, tot i ser una mag-
nífica raó per recomanar fer els
desplaçaments en transport pú-
blic no és l'únic argument per
promoure el canvi d'hàbits que
la nostra societat i les nostres

ciutats requereixen, entre ells el
d'una major utilització dels di-
ferents modes de transport pú-
blic al nostre abast.

La gestió de la xarxa de trans-
port públic en autobús gestio-
nada per TUSGSAL a Santa
Coloma de Gramenet cobreix
àmpliament les necessitats de
transport públic urbà i interur-
bà i està dissenyada per atendre
amb la màxima eficiència la
mobilitat dins i fora del territo-
ri.

Fiabilitat, puntualitat 
i seguretat

Tot i les dificultats derivades
de la congestió general del tràn-
sit, de les condicions particulars
d’alguns dels nostres carrers i
avingudes i de l'especial orogra-
fia de bona part dels nostres
barris, els autobusos cobreixen
el seus recorreguts amb un alt
percentatge de fiabilitat i de
compliment dels seus horaris
(per sobre de la mitjana de la
resta d'operadors de transport

de l'Àrea metropolitana de Bar-
celona).

També la seguretat és un fac-
tor que els usuaris reconeixen al
servei i així ho expressen a les
enquestes de satisfacció que es
realitzen habitualment.

La prestació d'un bon servei,
el compliment d'horaris i l'aten-
ció directa dels passatgers son
les tasques mes importants que
cobreix el conductor, un pro-
fessional que renova cada dia el
compromís amb la seva feina i
la responsabilitat d'oferir una
bona experiència de viatge als
usuaris.

Abans de sortir al servei de la
línia, els autobusos han estat
preparats i condicionats per
complir la seva tasca i donar el
millor confort durant el servei.

TUSGSAL aposta per la
qualitat en tots els àmbits
Des de sempre, TUSGSAL

ha treballat per donar el millor
servei als usuaris i a les pobla-
cions a les que serveix. Aquesta
filosofia ha portat a l'empresa a
establir uns processos de treball
seguint normes de qualitat  que
han estat reconeguts i certifica-
des per l'Associació Espanyola
de Normalització i Certificació
amb diferents certificacions:
ISO 9001 de Gestió de la Qua-
litat, ISO 14001 de Gestió Am-
biental, OSHAS 18001 de Se-
guretat i salut en el treball i la
UNE-EN 13816 de Transport
de Viatgers.

L'aplicació i el manteniment
d'aquestes normes de qualitat
obliga a TUSGSAL a donar un
servei integral de gran nivell
que s'aplica a totes les àrees de
treball. En definitiva, un esforç
col·lectiu en el que hi partici-
pen totes les persones que des
dels seus diferents llocs de res-
ponsabilitat treballen per oferir
cada dia el millor servei.

Els vehicles de Tugsal utilitzen motors de baix consum dissenyats per reduir l'emissió de contaminants.

Els conductors de Tugsal reben formacions per reduir el consum d’energia.
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M'agradaria fer una reflexió
envers el militants i simpa-

titzants de CDC a Santa Coloma.
Un dels defectes més patens a la
nostra ciutat respecte a Conver-
gència, és que som pocs i mal
avinguts.

Es va posar en evidència per
primera vegada l'any 1983 quan
vaig encapçalar  la llista i va que-
dar sense representació CiU al
nostre Ajuntament. Per mi va ser
una bufetada, però vaig continuar
al front del partit com a president
local. No tan sols no vaig plegar,
sinó que aquest fet m'esperonà a
fer proselitisme i lluitar per acon-
seguir millors resultats, cosa difí-
cil d'aconseguir en una ciutat de

Potser pensareu, però, què té a
veure amb el drama de Shakespe-
are que encapça-la  aquest article
d'opinió. Molt senzill, em referei-
xo concretament a Romeu i Julie-
ta. En aquest drama, es tracta de
dues famílies enfrontades en
quèels fills s'enamoren i han de
lluitar, però acaba malament 

A la nostra ciutat ha passat, en-
cara que no ho sembli, un "dra-

Josep Martinell i Grau

CCoonnvveerrggèènncciiaa  aa  SSaannttaa
CCoolloommaa  ii  SShhaakkeessppeeaarree

les característiques especials que
forma part, o potser millor dit,
formava part del cinturó roig de
l'àrea metropolitana .

Des d'aleshores, els represen-
tants del nostre partit han estat
oscil·lant entre 1 i 2, com a mà-
xim. Però sempre han estat entre
el primer de llista  i el segon com
gat i gos. No ho he entès mai, pe-
rò per desgràcia ha estat així.

ma" similar. Per les desavinences
que he reflectit entre el primer i
segon de llista, donava com a re-
sultat que grups de coneguts o de
famílies quan es presentava un
d'ells, els altres no votaven. I si no
era del gust d'ambdós bàndols, el
resultat ha estat nefast com les úl-
times eleccions locals com l'any
1983, ha quedat sense represen-
tació al nostre Ajuntament. Ne-
fast!

Fem-ne una reflexió i no per-
sonalitzem tant i pensem en el
nostre partit, es digui CDC o
PDC, el nom tant se val. Ja vam
tenir prou bufetada amb l'afer
Pujol, però hem de pensar que va
fer una bona tasca per Catalunya

i que això ho hem superat. Si ser-
veix de consol l'afer Pujol, com-
parat amb la corrupció de la res-
ta d'Espanya, Madrid, València i
Andalusia, podríem dir que és
“la xocolata del lloro”.

Només voldria que els mili-
tants i simpatitzants de CDC a la
nostra ciutat reflexionessin i, es
presenti qui es presenti, votem
perquè tinguem representació al
nostre Ajuntament. Crec que a
Catalunya només hi ha dues po-
blacions que no tenen represen-
tació del nostre Partit. Això no
s'ha de repetir. Ens hauria de cau-
re la cara de vergonya!. Ho sento,
però algú ho havia de dir.

Reflexionem-hi!                    

Enrique Álvarez Lecue

Col·laborador

Lass  cossass  clarass

Núria Parlon en el Ajunta-
ment Informa y dejen que

podamos vivir libres de suciedad.
Que nuestro Ayuntamiento no

hace prevención es innegable.
Como dije en el anterior artículo,
la limpieza de los bosques, etc, etc.
Pero me pregunto quién es el
Responsable de Prevención de
Riesgos Laborales del Ayunta-
miento? ¿es una empresa externa,
o es alguien que desde el Ayunta-
miento sea responsable directo?.
Lo digo para denunciarlo pública-
mente, o denunciar al equipo de
gobierno. No es posible que se
haga cumplir a las empresas cier-
tas leyes y luego la Administra-
ción se las pase por el forro. No
será la primera vez que paseando
por cualquier calle de Santa Colo-
ma, veamos obras y a los obreros
desprotegidos sin los EPI,s co-
rrespondientes para evitar enfer-
medades profesionales, acciden-
tes de trabajo. Se lo tenían que ha-
cer mirar señora alcaldesa, el res-
ponsable directo de este tipo de
hechos que se puedan producir
siempre recaerá en la empresa
contratante por no haber hecho
cumplir a la empresa contratada,
las medidas necesarias para evitar-
lo. Y si esto es así, manda narices
que tengamos que pagar los/las
colomenses sus despropósitos. O
les importa muy poco la salud la-
boral de los trabajadores/as o son
Vds. simples demagogos. Y habrá
que denunciar estos hechos. Se lo
digo porque fuí responsable de
Prevención.

De la Fiesta Mayor, decir que

por su cobardía o miedo, no son
capaces de tener una fiesta de En-
tidades donde convivan todas
ellas a pesar de sus diferencias po-
líticas o de la diversidad de quié-
nes montan sus chiringuitos. De-
cir que parece que este año ha ido
mejor, a pesar de que el Ayunta-
miento y la responsable, la conce-
jala de cultura, no estén mucho
por la labor. La participación es-
casa, la Comisión de Fiestas está
incompleta y además ¿Para qué la
tienen si no pueden opinar sobre
el programa? Esa es la participa-
ción que Vds. hacen cuando no
les interesa. Cuando les interesa
hacen Vds. de una simple reunión
y alguna aportación un acto de
Participación. ¿Cómo es posible
que en la Fiesta de Entidades no
haya habido ni una sola actua-
ción? Háganselo mirar.
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La ilusión y esperanza
abiertas con las moviliza-

ciones del 15M, se van dilu-
yendo. Este movimiento, jun-
to al resto del independentis-
mo catalán, han sido los facto-
res decisivos que han puesto
en crisis el régimen político del
78 (ambos factores estimula-
dos por la estafa que ha su-
puesto la crisis y los niveles de
corrupción de nuestra clase
política). En mi opinión, la lu-
cha independentista en Cata-
lunya es hoy por hoy el factor
determinante de la crisis que
se abate sobre el Estado espa-
ñol y el elemento que puede
obligar a su regeneración.

Ada Colau, en defensa de la
España Federal, acusaba a los
que hemos optado por la in-
dependencia de Catalunya, de
ser reaccionarios porque deci-
mos que el Estado español es
irreformable, que confundía-
mos al Estado español con el
control que hoy ejerce el PP,
que si se consigue sacarlo del
poder, el Estado se podrá re-
formar y generar una dinámi-

ca que lleve a un referéndum de
autodeterminación en Catalunya.
Sin embargo, muchos creemos
que el Estado español es irrefor-
mable en un plazo de tiempo re-
lativamente corto, y el abanico de
oportunidades que el 15M y el in-
dependentismo catalán han pues-
to sobre la mesa, pueden acabar
en frustración si el cambio no lle-
ga relativamente pronto.

La victoria del PP en las dos úl-
timas elecciones generales y las
perspectivas de que siga crecien-
do en unas terceras, la hegemonía
del PSOE en el campo de la iz-
quierda española (quizás implo-
sione y las cosas cambien), la in-
capacidad de Podemos para dar
el sorpaso, la existencia de una
burocracia estatal dominada por

los mismos grupos sociales
que se beneficiaron del fran-
quismo (Consejo General del
Poder Judicial, Tribunal Su-
premo, Tribunal de Cuentas,
Abogados del Estado, casta
diplomática, Fiscalía General,
Tribunal Constitucional, etc.),
el hecho de que una parte de la
sociedad española haya digeri-
do ya la indignación y esté en
una fase de resignación y de
desmovilización, una fuerte
base conservadora de entre 6
y 8 millones de votos que se
lleva el PP de manera habitual
y que le dan un poder de blo-
queo decisivo ante cualquier
intento de reforma constitu-
cional, etc., son factores que
nos lleva a una conclusión:
empecemos el cambio por Ca-
talunya donde sí existe una
fuerza social movilizada como
no se conoce en Europa.

La independencia es la
oportunidad de provocar en
Catalunya la ruptura democrá-
tica que no fue posible en
1978.

Construyamos así la posibi-
lidad de crear un país nuevo,
una Constitución no contami-
nada por la herencia franquis-
ta y de carácter republicana, y
con una hegemonía social de
las izquierdas que nos ofrece
la oportunidad de convertir a
Catalunya en un referente pa-
ra todos aquellos que en Eu-
ropa creen en el cambio.

Juanjo Gallardo

Historiador

LLaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee
RReeppúúbblliiccaa  CCaattaallaannaa
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VILLEGAS ADVOCATS desde 1986
Pº Llorenç Serra, 5, entlo 4º

08922 Santa Coloma de Gramenet (BCN)
Tel.: 93 466 05 54. Fax 93 386 01 66

E-mail: villegasadvocats1986@gmail.com

Nicolau Mestres no se acuer-
da de la última vez que ha-

bía ingerido tanto alcohol, por lo
que tenía bastante miedo de que
algo grave le sucediera recién
cumplidos la cincuentena de
años.

Mestres, al que le gustaba que
omitieran su nombre de pila
cuando lo requerían, tenía encar-
gado el reto, desde la mismísima
alcaldesa, de darle la vuelta a las
encuestas que anunciaban que
en el futuro inmediato, perdería
la alcaldía a favor de las nuevas
confluencias, auspiciadas por los
mismos que hicieron caer a su
antecesor y compañero de parti-
do procesado por corruptela.

Mestres contaba con un buen
puñado de euros, aportados por
el partido y por empresarios afi-
nes, y con un equipo humano de
periodistas y cargos de confian-
za, para intentar salir airosos del
encargo.

Sobretodo porque les iba  en
ello seguir percibiendo sus res-
petables salarios de cuatro ceros.

Y es por ello  que la batalla
por la recuperación del terre-
no perdido, de la líder, se ini-
ció  antes de que desmonta-
ran las  atracciones de la últi-
ma Festa Major.

No habían transcurrido ni tan
siquiera  30 días desde que el Sr.
Mestres iniciara la campaña de
relanzamiento de su jefa, la alcal-
desa de la ciudad, que ya había
conseguido  darle un vuelco es-
pectacular de 360 grados a las es-
tadísticas de las encuestas: Están,
pronosticaban de nuevo, que la
alcaldesa obtendría    la mayoría
absoluta en las próximas citas
electorales.

Como resultado de esta victo-
ria, los colegas del estratega  Sr.
Mestres andan alarmados por-
que éste se ha enganchado a la
bebida y  que siempre anda con
los colores subidos. Y es que no
es para menos: No pierde oca-
sión de brindar con cava por el
éxito obtenido de conseguir
mantener arriba, en las expecta-
tivas, a la jefa.

Pero a pesar de obtener esta
gran remontada, Mestres anda
un poco preocupado; porque a
resultas del inmenso tiempo de-
dicado a la campaña a promo-
cionar la nueva imagen de la al-
caldesa, ahora no podrá  salir tan
asiduamente a navegar con su
barca menorquina.

Fermín Chueco
Presidente AVV 
Serra de Marina

La  immaggenn  ess  lo
quue  immporta

MET  el colomet  per Llorenç Pubill

Oriol Corral

Regidor de Som Gramnet

El  rico  nnuunnca  enntra,  
el  pobre  nnuunnca  ssale

Directe i sense gaires més
dilacions. La (in)justícia

em demana 14 anys de presó
per una tancada al rectorat de
la UAB -Universitat Autòno-
ma de Barcelona- l'any 2013.
Ara fa poc més de tres anys,
quan el govern decidia aug-
mentar el preu de la universi-
tat en un impresentable 66%,
els estudiants sortien al ca-
rrer per protestar contra tal
barbaritat i punyalada al dret
a poder estudiar, més enllà
de la teva capacitat econòmi-
ca. En aquell cas, centenars
d'estudiants de la UAB van
tancar-se un mes en el recto-
rat de la universitat.

D'aquells fets en resulta la
meva imputació i la de 26
persones més, entre estu-

diants i treballadors de la uni-
versitat que suma una petició
de més de 300 anys de presó. I
per si no fos poc, una responsa-
bilitat civil de gairebé 400.000€.

Tothom sap que la igualtat
d'oportunitats va costar moltís-
sim i que de fet mai va arribar a
ser-hi del tot. I que la millor ma-
nera de perpetuar un sistema in-
just és tancar la porta de l'edu-
cació a la classe treballadora, per
intentar condemnar-los i per-

metre només als rics poder es-
tudiar, perpetuant-se així en l'e-
lit de la societat.

L'estat i la justícia no es mos-
tren contundents contra els
Bárcenas, Pujol, Millet, Rato,
les targetes black, els EREs, la
Gürtel o la Púnica. Milions i
milions d'euros robats al poble,
al mateix poble que se l'ha se-
guit robant per regalar-los a la
banca criminal d'aquest país, on
els seus dirigents han sortit de

“rositas” mentre cada dia es
produeixen 74 desnonaments
als Països Catalans. Un estat
que és el segon de la UE en
pobresa infantil, o líders en
fracàs escolar. Un estat on
criminals i assassins de la dic-
tadura mai han passat per la
justícia i un trist rècord de ser
el segon lloc del món sencer
amb més fosses comunes.

Però qui em de ser castigats
som els de baix, els que pro-
testem per tot aquest sistema
podrit, caníbal i depredador,
que ens deixa sense llits d'-
hospitals i que pretén expul-
sar-nos d'una universitat que
volen només per als seus.

Que vinguin a engarjolar-
nos. Ens hi trobaran dem-
peus i amb el cap ben alt.

Álvaro Rodilla

Concejal de Medio Ambiente

La  alcaldessa  de  SSannta  ColommaHabrá quién empezará a
pensar que la alcaldesa Nú-

ria Parlon tiene una doble: mien-
tras una sale hablando por las te-
levisiones, la otra Núria sigue a
pie de calle como siempre. To-
dos y todas la vemos en cual-
quier momento, evento o acto
cotidiano por nuestra ciudad. Pe-
ro ambas cosas -salir por la tele-
visión como candidata a la Pri-
mera Secretaría del PSC y seguir
como Alcaldesa a pie de los pro-
blemas de los y las colomenses-
son dos cosas en una que sólo
una trabajadora nata puede ha-
cer.

Quienes tenemos contacto
permanente con vecin@s, ami-
g@s y conciudadan@s de Santa
Coloma escuchamos constante-
mente la pregunta: ¿Pero va a de-
jar de ser Alcaldesa? La respues-
ta es no. Núria Parlon se presen-

tó en 2015 con un equipo para 4
años y unos compromisos a
cumplir. La mayoría de los y las
colomenses la votaron ya sabien-
do que Santa Coloma mejora
con ella siendo la máxima repre-
sentante de la ciudad. La inquie-
tante pregunta es lógica, pero en
sus palabras  "mi vínculo con
Santa Coloma y su gente es irre-
nunciable"; está la respuesta.

Es obvio que habrá quién por
intereses partidistas la criticarán,
pero ya se sabe que en este país
ni el más pulcro se libra de la in-
juria. Lo que sí que es importan-
te es que se cumplan los objeti-

vos confiados para seguir tenien-
do una Santa Coloma de Gra-
menet con notables servicios de
protección social, proyección
positiva de ciudad dentro y fue-
ra, proyectos que aumenten los
estándares de calidad de vida y
bienestar y que nos permitan se-
guir disfrutando de nuestra no
perfecta pero sí enorgullecedora,
ciudad.

En la ardua tarea de mejorar y
seguir cambiando permanente-
mente Santa Coloma, esta sema-
na la Alcaldesa Núria Parlon
anunció en primícia (no sin an-
tes informar a los y las portavo-

ces de los grupos municipales),
en su Facebook y Twitter, una
excelente noticia. Santa Coloma
recibirá 15 millones de euros de
fondos europeos para continuar
con la transformación de la ciu-
dad. Los proyectos presentados
al Programa de Desarrollo Sos-
tenible e Integrado (EDUSI)
han sido escogidos, junto con el
de la Ciudad de Barcelona, por
delante de más de 25 ciudades
catalanas que también participa-
ban. Un éxito fruto de un lide-
razgo potente con un equipo de
gobierno capaz de crear proyec-
tos en colaboración con la ciu-
dadanía. Por estas razones, aun-
que es evidente que el Partido
Socialista de Catalunya necesita
su ejemplo, visión y formas, la
elegimos para representarnos en
Santa Coloma y así seguirá ha-
ciéndolo.
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L’Ajuntament aprofitarà el superàvit
de 2015 per abordar diverses inversions

per Xavi Chica

L’últim ple municipal va
aprovar les modificacions de
crèdit del pressupost del 2016,
les quals permetran utilitzar
una part del superàvit de l'e-
xercici anterior. L’excedent
permetrà invertir prop d'1,3
milons d’euros en obres de
millora al Centre Cívic Olive-
res i en l'escola bressol del ma-
teix barri; en la renovació del
clavegueram del carrer Pedró,
el manteniment del clavegue-
ram dels carrers Mallorca i
Anselm Riu, i en la renovació
de l'enllumenat públic amb
l'objectiu de rebaixar el con-
sum energètic.

També s'invertiran 150.000
euros en la millora energètica
de les escoles de la ciutat, i es
posarà en marxa la reforma de
l'aparcament del Mercat de
Singuerlín amb una primera
aportació de 33.000 euros.
També se subvencionaran les
obres de millora del Centre
Esportiu Can Zam (99.000
euros).

Crítiques de l’oposició 
Els partits de l’oposició van

lamentar que es presentessin
sota el mateix punt un paquet
d’inversions tan variat perquè
els obligava a votar de forma
conjunta iniciatives amb les

“

“
L’oposició demana
que no es presentin

sota el mateix paquet
inversions diferents

se Dimas Gragera, qui va dir
que cada un dels temes plante-
jats “mereix un debat indepen-
dent. Així el que fan és dificul-
tar-nos la nostra tasca de fisca-
lització”. David Zambrana
(PP) va reconèixer que les mo-
dificacions de crèdit són neces-
sàries en un pressupost tan
complex com el de Santa Colo-
ma, però no aquelles que són
conseqüència “d’una mala pla-
nifació i execució del pressu-
post”. Aitor Blanc (SOM
Gramenet) va dir que en cap
cas poden estar d’acord “amb
augmentar despeses en con-
sums, ni en pagar per sentèn-
cies de coses mal fetes ni en fer
bonificacions a empreses com

Duet Can Zam”.

“Solvència econòmica”
Esteve Serrano (PSC) va re-

marcar que l’Ajuntament i els
seus organismes autònoms
travessen per un bon estat de
salut quant a solvència econò-
mica. De Gramepark va dir
que compta amb un patrimoni
net i un fons de maniobra po-
sitius, si bé avui dia els seus ac-
tius líquids “són difícils d’acti-
var” per la crisi immobiliària.
L’oposició va demanar que els
comptes s’expliquin amb més
transparència a la ciutadania.
SOM va ser el grup més dur.
“Estarem pagant el deute de
Gramepark 30 anys més”.

quals estan d’acord i altres que
desaproven. “Algunes propos-
tes les compartim i altres no.
Estem a favor de rehabilitar el
centre cívic de les Oliveres, re-
novar el clavegueram o arranjar
el Mercat del Singuerlín, però
no podem votar a favor de des-
tinar mig milió d’euros a con-
sums”, va afirmar Alexandra
Sevilla (Gent d’Esquerres). En
la mateixa línia va pronunciar-

El Centre
Cívic de 
Les Oliveres,
un dels 
espais que
milloraran.

El 27 de setembre la Sala de Plens de l’Ajuntament va
ser l'escenari de l’acte de rebuda de 9 persones de
diferents indrets del món reconegudes per la seva

tasca en defensa dels drets humans. L’objectiu d’a-
questa trobada va ser el de mostrar que hi ha perso-
nes al món que posen en risc la seva seguretat i la se-
va llibertat per denunciar les vulneracions de drets.

Una espectacular fuita d’aigua a la cantonada dels 
carrers Sant Silvestre i Sant Josep, provocada per 
l’avaria d’una canonada, va obligar fa uns dies a tallar
de forma provisional el subministrament d’aigua a 
diversos habitatges de la zona. Tècnics i bombers van
intervenir en un contratemps que va provocar obres 
de reparació durant diversos dies.

Descarten obrir 
un centre de 
toxicomanies a
Pres. Companys

La Generalitat ha descar-
tat la possibilitat d’obrir un
centre de seguiment i aten-
ció a persones toxicòmanes
al carrer President Com-
panys, on ja disposa d’unes
oficines adreçades a pa-
cients amb malalties men-
tals. Probablement serà el
recinte de Torribera el que
acabi acollint ambdós
col·lectius en un futur.

La presència, a pocs me-
tres de distància, d’una es-
cola (Seimar) feia desacon-
sellable la posada en marxa
d’un centre de toxicoma-
nies al carrer President
Companys.

Substitució 
d’arbres a la
Plaça de la Vila

Durant els darrers dies
s’han hagut de retirar els ar-
bres de la plaça de la Vila de
l’espècie Ficus rubiginosa. Les
seves arrels estaven aixecant
el paviment i a curt termini
haurien pogut ocasionar
danys a l’aparcament subte-
rrani  Aquests ficus havien
desenvolupat un sistema
d’arrels molt extens i inva-
siu, que estava produint l’ai-
xecament de les lloses del
paviment i això suposava
també un perill per als via-
nants.

A
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S’invertiran 111 mmilions aa lles cciutats dde ll’àrea mmetropolitana pper aajudar lles ppersones aamb mmés ddificultats eeconòmiques

L'AMB ofereix un pla metropolità d'ajudes per
combatre els efectes de la pobresa energètica

L'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha posat en marxa
a través de la seva Àrea de
Desenvolupament Social i
Econòmic, una nova convo-
catòria del Programa Metro-
polità de Mesures contra la
Pobresa Energètica que pre-
veu ajudar a combatre aques-
ta problemàtica i que té un
triple objectiu: Donar cober-
tura econòmica per evitar
talls de subministrament a
l'hivern per a aquelles perso-
nes que es troben en situació
de pobresa energètica. Facili-
tar l'accés dels consumidors
econòmicament vulnerables
a informació i formació pel
que fa als sistemes de serveis
d'abastament d'aigua, gas i
electricitat. I ajudar en les
tasques dels serveis socials
bàsics municipals, a més de
complementar el programa
metropolità de rehabilitació
d'edificis i millora de barris.

Per dur a terme el progra-
ma de mesures contra la po-
bresa energètica, durant els
propers anys, l'AMB farà una
inversió de 5 milions d'euros
en els diferents municipis
metropolitans.

Sumats als fons de la con-
vocatòria anterior, Santa Co-
loma rebrà més d'un milió
d'euros. A principis d’aquest
mes, s'havien comptabilitzat
3.828 unitats familiars ateses
pel programa de mesures
contra la pobresa energètica a
l'àrea metropolitana, i a la
nostra ciutat el nombre de
factures que es poden pagar
gràcies al fons augmenta dia
a dia.

Per participar dels beneficis
del programa de mesures
contra la pobresa energètica,

“
“

Podran rebre ajudes
els ciutadans que

acreditin dificultats
econòmiques

Aquells ciutadans i ciu-
tadanes de la nostra ciutat
que estiguin interessats en
adherir-se al programa de
mesures contra la pobresa
energètica o bé que vul-
guin resoldre qualsevol
dubte sobre això ho po-
dran fer adreçant-se per-
sonalment a quatre punts
diferents de la nostra ciu-
tat:

L’Oficina Local de

l’Habitatge (Avinguda de la
Generalitat, 112), on s’asses-
sora la ciutadania en temes
relatius al lloguer social o
deutes d'hipoteca.

L’Àrea de Consum OMIC
(Plaça de la Vila, 1), on s'in-
forma i s'assessora sobre
clàusules sòl, contractes
d'hipoteques i lloguers, con-
tractes d'assegurances, con-
tractes de serveis bàsics, i
també es tramiten reclama-

L’Oficina LLocal dde ll’Habitatge, ll’Àrea dde CConsum, ll’Àrea dde SServeis SSocials ii eel CConsorci MMetropolità dde ll’Habitatge

Santa Coloma disposa de quatre punts d’atenció
per resoldre els dubtes dels seus ciutadans  

“

“

Els quatre centres de
la ciutat obren de

9.00h a 14.30h per
ajudar els ciutadans   

els ciutadans i ciutadanes re-
sidents a Santa Coloma hau-
ran d'acreditar que es troben
en una situació de vulnerabi-
litat econòmica, ja sigui sent
el titular del contracte de l’ai-
gua, el gas i/o l’electricitat.

Malgrat que el programa
estableix uns requisits per a
l’accés, l’AMB destina a-
quests ajuts a qualsevol per-
sona que es trobi amb pro-
blemes per fer front al paga-
ment d'aquests serveis bàsics.
En aquest sentit, es pot acre-
ditar la necessitat d’aquesta
ajuda a través d’una declara-
ció, que serà valorada pels
serveis socials municipals.

Primer Congrés 
de Pobresa
Energètica

Els propers 3 i 4 de no-
vembre se celebrarà als es-
pais de Fira Sabadell el pri-
mer Congrés Català de Po-
bresa Energètica (CCPE), on
un total de 350 professionals
de diferents sectors partici-
paran en diverses activitats
de debat i reflexió al voltant
de la problemàtica en l'accés
a aquestes necessitats bàsi-
ques. El CCPE serà un espai
de trobada on es plantejaran
un total de 18 reptes i 8 dile-
mes al voltant dels mecanis-
mes per garantir l'accés dels
ciutadans a l'energia, i oferirà
solucions a problemes con-
crets.

S’oferiran, amb més de 90
ponents, taules rodones, so-
lucions i tallers demostratius
sobre qüestions tècniques i
també aspectes més de caire
ètic/jurídic i/o reivindica-
tius.

cions i mediacions de con-
sum.

L’Àrea de Serveis Socials,
on es canalitzen i s’atenen

les necessitats principals
bàsiques del ciutadà, es
gestionen les prestacions
econòmiques d'urgència
social relacionades amb
habitatge i els subminis-
traments de la llar.

Per últim, també es po-
dran dirigir a l’Oficina
Local del Consorci Me-
tropolità de l'Habitatge
(Plaça d'en José Cámara
de la Hoz, s/n).

Per a algunes famílies, prémer l’interruptor és tot un drama.

Aquest programa, que està
emmarcat dins del Pla Metro-
polità de polítiques socials
municipals 2016-2019, ha es-
tat possible gràcies als acords
i protocols establerts amb els
ajuntaments metropolitans, a
través dels serveis socials, i
amb les empreses subminis-
tradores, que actualment són
12.

El vicepresident de l’Àrea
de Desenvolupament Social i
Econòmic de l’AMB, Jaume
Collboni, ha valorat el nou
pla: “Des de l’AMB, volem
adreçar un problema tan real
com és la pobresa energètica,
que no només afecta  la qua-
litat de vida de la gent, també
impacta sobre la salut i el me-
di ambient”.

“

“

Collboni: “No només
afecta la qualitat de

vida, també la salut i
el medi ambient”

La pobresa energètica genera impactes a nivell mediambiental, sobre la salut i la qualitat de vida.

Jaume Collboni.

Andreu Fernández
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Campanya dels 
Mossos contra
el robatori de 
telèfons mòbils

El furt i robatori de mò-
bils s'ha convertit en els dar-
rers temps en un dels princi-
pals motius de denúncia. Per
aquest motiu els Mossos
d'Esquadra han engegat una
campanya sota el lema “No
et quedis immòbil”, adreça-
da a la prevenció de la sos-
tracció de terminals mòbils i
a la protecció dels disposi-
tius i de les dades emmagat-
zemades.

S’expliquen les 
línies mestres 
del PECT  

Aquest mes de setembre
van donar-se a conèixer les
línies estratègiques del Pro-
jecte d'especialització i com-
petitivitat territorial, el
PECT, que l'Ajuntament i
altres municipis i institu-
cions líders dels sectors de
la salut i l'alimentació han
presentat a la Unió Europea
per tal de rebre ajut econò-
mic i invertir més de 4,5 mi-
lions al territori.

La FFavgram oorganizará uuna mmatinal dde aactividades aa ffavor ddel mmedio aambiente

Jornada por el civismo y el 
consumo responsable el 16-O

Por tercer año consecutivo,
la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Santa Coloma
de Gramenet (Favgram) orga-
nizará una jornada temática
dedicada al Medio Ambiente,
al conocimiento de la Fauna y
al Civismo, tomando como
referencia las tres llamadas
“R”: Reducir, Reutilizar y Re-
ciclar.

La jornada tendrá lugar el
próximo domingo 16 de octu-
bre en la Plaza de la Vila, de
10 a 14 horas.

Estas jornadas de la Fav-
gram se iniciaron en 2014
coincidiendo con el día mun-
dial de las aves (5 de octubre),
incidiendo desde entonces en
las consecuencias que conlle-
varía para la migración de es-
tos animales la línea de Muy
Alta Tensión (MAT) que pla-
nea como amenaza para la ciu-
dad.

Este año la Favgram da un
paso más e introduce intere-
santes actividades para fo-
mentar el civismo, el consumo
responsable y el reciclaje. “La
Favgram y las asociaciones de

vecinos a las que representa-
mos, además de conseguir ba-
rrios dignos, con servicios,
transporte público adecuado,
seguridad ciudadana, zonas
verdes, etc., queremos tener
barrios limpios, por donde
podamos pasear y transitar sin

problemas de orden y sucie-
dad. Hace falta un grado de ci-
vismo adecuado”, apunta el
presidente de la federación,
Tomás Fernández.

La jornada del 16 de octubre
es abierta a toda la ciudadanía
de Santa Coloma, por lo que
vecinos y vecinas de todas las
edades están invitados a parti-
cipar. Habrá talleres educati-
vos sobre aves y talleres me-
dioambientales (elaboración
de jabón natural, scrap, recicla-
je y jardinería y un taller de
Ecometrópoli, entre otros).

“

“

La jornada temática
será el 16 de octubre
en la Plaza de la Vila

de 10 a 14 horas 

La jornada de la Favgram será el 16 de octubre en la Plaza de la Vila. 

El dia 19 es 
presenta el
nou informe 
d’accessibilitat

El proper 19 d’octubre a
les 11 hores es presentarà a
la Biblioteca de Singuerlín
el cinquè informe de l’Ac-
cessibilitat Ciutat de Santa
Coloma, elaborat en el
marc del projecte “Els jo-
ves davant la discapacitat:
consciència social i solida-
ritat”.

Està prevista l’assistència
de l’alcaldessa Núria Par-
lon. Les entitats Cemfis,
Amputats Sant Jordi i Co-
cemfe Barcelona presenta-
ran els resultats de la diag-
nosi realitzada a la ciutat de
Santa Coloma, que encara
té molt marge de millora en
termes d’accessibilitat, so-
bretot en materia de locals
comercials no adaptats.

11.000
exemplars editats controlats per

+ de 301
punts de distribució del número 142

+ de 21.000
lectors de cada edició durant l’any 2015 

segons l’enquesta de l’  poopoo

+ de 682
anunciants que ens han fet confiança

+ d’11
anys informant del que passa a la ciutat

142142
números editats des de 2005

el mensual de Santa Coloma de Gramenet que no es ven
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Dos anys de 
funcionament 
del Banc del 
Temps 

El Banc del Temps va
celebrar els seus dos anys
de funcionament amb una
festa d’aniversari el passat
16 de setembre al Mas Fo-
nollar. El Banc del Temps
és una iniciativa comuni-
tària d’intercanvi gratuït
de temps perquè la pobla-
ció pugui compartir, ofe-
rir i rebre habilitats i co-
neixements.

Es va celebrar
el dia de la Gent
Gran a la ciutat 

Santa Coloma va cele-
brar el Dia Internacional
de la Gent Gran a finals de
setembre. El col·lectiu
Amics de la Gent Gran,
amb la col·laboració d'al-
tres entitats de la ciutat i
del Punt del Voluntariat, va
programar les xerrades 'La
realitat i el futur de la gent
gran' i 'La soledat i els seus
efectes' al Museu Torre
Balldovina, així com una
passejada pel parc fluvial el
passat 1 d'octubre.

Santa Coloma  
serà de nou a 
l’Open House 

El 22 i 23 d’octubre se ce-
lebrarà el festival d’arquitec-
tura més important de Bar-
celona, en el qual també es-
tarà representada un any
més Santa Coloma de Gra-
menet. La 7a Edició de l’O-
pen House Barcelona per-
metrà visitar 170 edificis
gratuïtament. A Santa Colo-
ma es podran visitar l’Edifi-
ci Fondo, el projecte pilot
‘Renovació dels habitatges
del carrer dels Pirineus’ i
també es podrà passejar pel
Parc Fluvial del Besòs.

Des de l'any 2010 l’Open
House manté l'afany per di-
vulgar la bona arquitectura,
urbanisme, disseny i història
construïda a tota la ciutada-
nia. Aquest festival és possi-
ble gràcies als voluntaris que
any rere any són la cara visi-
ble del 48h Open House.

LLaa aallccaallddeessaa NNúúrriiaa PPaarrlloonn ttuuvvoo qquuee ddeessppllaazzaarrssee aa MMaaddrriidd ppaarraa ppeeddiirr llaa rreeaappeerrttuurraa

La tesorería de la SS reabrió
por fin el 3 de octubre

La oficina de la Tesorería
de la Seguridad Social situada
en la calle Mayor, al lado del
ambulatorio, reabrió sus
puertas el pasado 3 de octu-
bre después de estar cuatro
meses cerrada sin previo avi-
so. Esta situación motivó
protestas por parte de la ciu-
dadanía colomense y una
queja formal elevada al pleno
municipal.

La propia alcaldesa Núria
Parlon tuvo que desplazarse
hasta Madrid el 19 de sep-
tiembre acompañada del te-
niente de alcaldesa Esteve
Serrano para reunirse con el
director general de la Tesore-
ría de la Seguridad Social.

Allí trasladó la preocupa-
ción del consistorio colo-
mense y de los ciudadanos
ante el cierre de la oficina y
su deslocalización temporal.
De la citada reunión se obtu-
vo el compromiso por parte
del responsable de la Tesore-
ría de que ésta reabriría al pú-
blico el 3 de octubre. Y así ha
sido. El mirall.net se acercó
hasta la oficina, en la que a

primera hora de la mañana de
la reapertura ya había varios
ciudadanos haciendo diver-
sos trámites laborales.

Cabe destacar que la reu-
nión en Madrid estuvo prece-
dida por un incumplimiento
de fechas por parte de la Te-
sorería de la Seguridad Social,
que prolongó el cierre de la
oficina más de lo que había

anunciado. El aplazamiento
no obedecía al calendario la-
boral de sus trabajadores
puesto que estos ya habían
hecho sus vacaciones. Una de
las tres trabajadoras había es-
tado de baja laboral, lo que
pudo atrasar la apertura de la
oficina.

La Tesorería de la Seguri-
dad Social depende de la Se-
cretaría de Estado de la Segu-
ridad Social y del Ministerio
de Empleo. En este organis-
mo se tramitan, entre otros
procedimientos, la inscrip-
ción de empresas, la afilia-
ción al régimen de autóno-
mos, altas y bajas de los tra-
bajadores, la gestión y con-
trol de la cotización, el histo-
rial laboral y la recaudación
de cuotas o el aplazamiento y
fracción de las mismas.

“

“

La oficina, en la
calle Mayor, cerró
sin previo aviso el 

3 de junio 

La tesorería ya ha reabierto. 
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La segona Escola Oberta d’Estiu de la Serra d’en Mena
es consolida a la programació comunitària
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Primera 

visita 
gratuita

Muere un  
ciclista tras 
chocar con
otro en el río

Un ciclista falleció el pasa-
do 21 de septiembre a con-
secuencia de las heridas reci-
bidas en un choque frontal
contra otro ciclista en el
Parc Fluvial del Besós, a la
altura del termino municipal
de Sant Adrià del Besós.

Este accidente plantea la
necesidad de moderar la ve-
locidad por parte de ciertos
usuarios que circulan con
sus bicicletas a demasiada
velocidad. Ha habido más
de un susto por este motivo
y en el caso del accidente de
este septiembre el desenlace
fue trágico para uno de los
accidentados.

El otro ciclista implicado
en el choque ha logrado re-
cuperarse del impacto y se
encuentra bien, según han
informado fuentes policia-
les.

El Síndic es 
queixa perquè
l’Ajuntament
no li respon

L’Associació de Veïns Se-
rra de Marina va rebre una
carta de l’oficina del Síndic
de Greuges en la qual se’ls
deia que l’Ajuntament no
havia contestat en el termini
legalment establert una pre-
gunta sobre el local que els
veïns demanen tenir al barri.

És una reivindicació de fa
temps i que l’ajuntament diu
que està en procès de resso-
lució. “Hem dit a la junta
que disposaran d’un espai
quan d’aquí uns mesos es
traslladi l’Escola de Restau-
ració a l’edifici que s’està
acabant a Torribera”, explica
l’alcaldessa Núria Parlon.

“Són molts anys que ho
demanem i que ens han fet
cas”, respon Fermín Chue-
co, president de l’Asociació.
L’estira i afluixa entre con-
sistori i veïns per aconseguir
un espai on reunir-se al barri
és recurrent. Des de l’Ajun-
tament, se’ls ha contestat
que no n’hi havia de propie-
tat pública fins ara, que ha
quedat lliure el’edifici de
l’Escola. Però els veïns mal-
fien i es queixen publicant
fotos en les quals se’ls veu
reunint-se en llocs oberts.

El greu, quant tot sembla
en vies de solució, és que el
consistori no contesti les
preguntes del Síndic de Ca-
talunya. Potser per manca de
temps, ens diuen.

Foc al Torrrent
de les Bruixes

El 30 de septembre va de-
clarar-se un incendi al To-
rrent de les Bruixes que va
cremar segons fonts oficials,
prop d'un quart d'hectàrea.
Les causes de l'incendi són
desconegudes. La diligent
actuació dels bombers i de la
Policia Local va servir per
controlar el foc ràpidament.
Cal recordar que el Torrent
de les Bruixes va ser escena-
ri del foc més gran dels da-
rrers temps a Santa Coloma,
concretament el 15 de maig
de 2015, quan un incendi va
cremar 2,2 hectàrees.

Un ttercer hhombre hhuyó dde lla vvivienda ddejando uun vvisible rrastro dde ssangre 

Dos muertos a cuchilladas
en un piso de la calle Irlanda

En este edificio de la calle Irlanda sucedieron los hechos. 

Los mossos de esquadra
aún investigan la doble muer-
te a cuchilladas que se produ-
jo en Santa Coloma el do-
mingo de Fiesta Major. Un
tercer hombre, hoy en pri-
sión por otros delitos ante-
riores, puede ser la clave del
caso, pero calla y eso le con-
viene.

Él estaba en el piso de la
calle Irlanda 88, donde suce-
dieron los hechos. No es un
edificio tranquilo porque en
ese piso son frecuentes los
incidentes, aunque nunca de
esta gravedad. Él vio empe-
zar la pelea -dicen algunos- y
fue quien llamó a la policía,
pero no se sabe si estaba con
ellos o sólo pasaba por allí.
Salió herido y sangrando es-
caleras abajo dejando un re-
guero de sangre que permitió
pillarle centenares de metros
más allá, ya en la calle Cinto
Verdaguer. Fue detenido y
trasladado al Hospital del Es-
píritu Santo donde estuvo
hasta que con el alta se le me-
tió en la cárcel.

En el piso de uno de los

“
“

Una plantación de
marihuana hallada
en el piso originó la

discusión mortal 

muertos se encontrara mari-
huana en grandes cantidades.
La discusión due por la pro-
piedad de la droga. Las hipó-
tesis no se pueden cerrar ya
que el único testigo calla.
Aparecieron indocumenta-
dos y, bajo secreto de suma-
rio, su identidad no ha sido
desvelada aún. Solo se sabe
que eran dominicanos, se
cree que eran o habían sido
socios.

La pelea debió de ser horri-
ble, intensa y muy cruel. Am-
bos acabaron tendidos en la
escalera, quizá pretendiendo
escapar del lugar o de la
muerte. Tal vez porque bus-
caban ayuda por las heridas
que tenían. El uno degollado
apoyado en los escalones, el
otro boca abajo en el rellano.
Ambos muertos. Puede que
salieran porque necesitaran
más espacio para seguir la re-
yerta queriendo acabar con el
contrario incapaces de darse
cuenta de que se les iba, lite-
ralmente, la vida en ello. O
porque el tercer hombre dejo
la puerta abierta para salir.

Nunca se sabrá. Las fuen-

tes policiales consultadas
confían muy poco en que el
caso se resuelva completa-
mente. En principio, se dijo
que se buscaba a tres perso-
nas más, pero la investigación
avanza muy lentamente y con

el principal testigo, sospe-
choso también, callado en su
celda.

Más muertes violentas en la
ciudad y los vecinos molestos
y asustados. Es la ley de la
jungla en Santa Coloma.
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Gran salón estancia

 Amplio salón comedor
 Salones de TV y lectura
 Sala de usos polivalentes
 Aislamiento acústico
 Consulta médica
 Consulta enfermería
 Edificio adaptado, sin barreras 

arquitectónicas

 Control médico permanente
 Consultorio en las propias dependencias
 Control de enfermería diario
 Controles analíticos
 Medicación controlada
 Dietética adecuada
 Servicio de rehabilitación
 Comunicación permanente con los familiares
 Emisión de un informe mensual sobre el 

estado del residente

RESIDENRESIDENCIA GERIÁCIA GERIÁTRICTRICAA
TTerercercera Edada Edad

EEddiiffiicciioo  PPoolliiccllíínniiccaa
Sant Just, 6-8
Santa coloma de Gramenet

Teléfonos
93 385 75 32
93 385 09 90
infórmese sin compromiso
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OCTUBRE 2016

VENTA Y DEGUSTACIÓN
Vinos nacionales e importados

Espumosos - Cavas - Champagnes
Selección de Cervezas

Catas, cursos, presentaciones, 
formación

DESAYUNOS  / APERITIVOS 
CENAS FRIAS

Major,  25
Santa  Coloma  Gr.  
T.  93  386  52  66

Castanyada 
amb bruixes i 
dimonis 

Rècord de 
comerços en la

Passarel·la 
de tardor

Dos colomenses 
triunfan en La Voz
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SERVEI A DOMICILI
a les nits

Pizza, Pastes i
Tots els plats de 
la carta per
emportar

@xocala_bar /xocalabar

Abierto todos los días / Terraza en el exterior

El passat 27 de setembre, di-
versos tècnics del Museu d'Ar-
queologia de Catalunya, de l'A-
gència Catalana del Patrimoni
Cultural i amb la presència de
representants de l’Ajuntament
de Santa Coloma, com ara Petry
Jiménez, tinent d’alcaldessa i
responsable de l’àrea de cultura
i memòria històrica, van pre-
sentar, al poblat iber del Puig
Castellar, les noves propostes
culturals i turístiques per donar
a conèixer el passat iber a Cata-
lunya. Aquestes novetats tenen
com a objectiu millorar el co-
neixement i la qualitat de l'expe-
riència en la visita dels jaci-
ments ibèrics catalans.

La presentació va constar de
dues grans novetats; d'una ban-
da, es va presentar com a nove-
tat 17 rutes turístiques i cultu-
rals que es posaran en marxa en
els diferents jaciments catalans i
de l'altra, una col·lecció de guies de visita, que servi-
rà per conèixer una mica millor els secrets dels jaci-
ments i descobrir la cultura iber
que es va desenvolupar a Cata-
lunya entre els segles VI i I aC.

Les 17 rutes s'emmarquen so-
ta el títol Escapa't a la Ruta dels
Ibers! i tenen com a objectiu
apropar d'una manera lúdico-
cultural el patrimoni arqueolò-
gic als ciutadans; dinamitzar
l'activitat econòmica del territo-
ri; actuar com a generador de
recursos fora del que són les
zones turístiques convencionals
i dinamitzar els centres arqueo-
lògics a través dels ibers com a
punt d'atracció.

La segona gran novetat és la
creació de la col·lecció de guies
dels poblats ibers. Els descobri-
ments dels darrers anys en els
poblats, en diversos aspectes de
la cultura ibera com són l'orga-
nització social, econòmica o els
rituals religiosos, entre altres,
han permès ampliar el coneixe-

La CCasa dde AAragón ccelebra
las FFiestas ddel PPilar

Con motivo de las fiestas del Pilar, la Casa de
Aragón de Santa Coloma está de celebración que
culminará el próximo día 12 en la Iglésia de Santa
Rosa con una recepción con vino aragonés a los
socios, entidades y oferentes (12h), ofrenda de
flores a la Virgen del Pilar (12.30h), Santa Misa to-
cada y cantada por el grupo folclórico de la casa
(13h) y una comida de hermandad en el Centro
Aragonés de Santa Coloma (15h).

La celebración empezó el pasado día 8 con la
primera Feria de Flores y plantas que se hizo en
las inmediaciones del Mercado Sagarra. Además,
el día 9 tuvo lugar el pregón de las fiestas en la
plaza Sagarra a cargo de la Teniente de alcaldesa,
Petry Jiménez y después un festival de jotas a car-
go del grupo folclórico de la Casa de Aragón Vir-
gen del Pilar.

L’Orfeó TTanit oorganitza
la ffesta ddel 220è aaniversari 

El proper 16 d’octubre a les 10.30h, l’Orfeó Ta-
nit celebra la festa del 20è aniversari al Museu To-
rre Balldovina. Durant el 2016, s’han celebrat di-
versos actes per commemorar aquest aniversari i
ara volen compartir una estona amb amics, fami-
liars i excantaires d’una manera alegre i festiva.

L'acte començarà amb un concert a la sala d’ac-
tes i s’acabarà la festa amb un aperitiu als jardins
del museu.

Xerrada dde PPol AAvinyó
sobre ‘‘Le nnozze ddi FFigaro’

El musicòleg i crític d'òpera, Pol Avinyó, fa una
xerrada el proper 20 d’octubre a les 19.30h a la Bi-
blioteca Central sobre l’obra Le nozze di Figaro, de
W.A. Mozart, una nova òpera que aviat es podrà
veure al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i que
estarà dirigida per Lluís Pasqual. En Pol Avinyó
donarà les claus per comprendre l’obra i s’escolta-
ran els fragments més emocionants.

Santa CColoma iimpulsa lles nnoves
propostes pper aa LLa RRuta ddels IIbers

ment i la interpretació
sobre la matèria i re-
dactar aquestes noves
guies, que han anat a
càrrec de reconeguts

periodistes i escriptors del sector cultural, que han
donat una nova visió més rica i rigorosa del nostre

passat.
Aquestes novetats

no amaguen que el
poblat iber del Puig
Castellar segueix
mantenint encara cla-
res mancances a ni-
vell de senyalització i
també de manteni-
ment. Malgrat la bona
voluntat dels volunta-
ris del Centre Excur-
sionista, la deixadesa
per part dels respon-
sables de l'Ajunta-
ment, la Generalitat i
l'Insitut d'Estudis Ca-
talans, fa que l'estat
d'un dels jaciments
ibers més importants
de Catalunya estigui
en un estat molt mi-
llorable, i més si ho
comparem amb altres
jaciments catalans.

Celebració ddel 116è CCap 
de SSetmana IIbèric 

El passat cap de setmana de l’1 i 2 d'octubre,
també es va celebrar la setzena edició del Cap de
Setmana Ibèric, de la Ruta dels Ibers, amb activi-
tats gratuïtes per a totes les edats en els principals
jaciments ibèrics de Catalunya.

El tema escollit per a l'edició d'enguany va ser el
comerç, i sota l'eslògan Avui hi ha mercat. El comerç
fa 2.300 anys, 23 centres patrimonials, entre ells el
poblat iber del Puig Castellar, van organitzar una
vuitantena d'activitats per a grans i petits com ara:
reconstruccions històriques, tallers d'experimenta-
ció, visites guiades i teatralitzades, exposicions, tas-
tos de menjar i beguda ibèrica.

Els assistents van poder gaudir d'un aperitiu
amb menjar iber, un bon costum que la ciutat po-
dria adoptar per promocionar el jaciment en algu-
na de les celebracions de tapes que s'hi fan de tant
en tant a la ciutat.

“

“

EEss vvaann pprreesseennttaarr 1177 rruutteess ii nnoovveess gguuiieess
ppeerr ddeessccoobbrriirr ii pprroommoocciioonnaarr eellss jjaacciimmeennttss
ccaattaallaannss,, eennttrree eellllss eell ddeell PPuuiigg CCaasstteellllaarr

El poblat iber del Puig Castellar segueix mantenint encara clares mancances.

Santa Gemma, 10
Santa Coloma Grnet

A
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La BBambula yy PPelogruesoul, 
con llas ppersonas rrefugiadas

La Plaza de la Vila fue escenario, este pasado sá-
bado 8 de octubre, de un concierto solidario a
cargo de dos bandas colomenses, La Bambula y
Pelogruesoul. La cita tuvo como objetivo sensibi-
lizar a la población de Santa Coloma del drama
que están viviendo las personas refugiadas que
huyen de la guerra de sus países de origen o de la
extrema pobreza.

El AAuditori CCan RRoig ii TTorres
abre lla ttemporada dde ootoño

El pasado viernes día 7 dio inicio la temporada
de otoño en el Auditori Can Roig i Torres con un
concierto protagonizado por Arnau Tomàs, Pre-
mi Nacional de Cultura 2016, y Kennedy Moretti.
Ambos interpretaron las sonatas de Beethoven
para violencelo y piano. Durante el próximo tri-
mestre, el públic del Auditori disfrutará de una
programación ecléctica en la que conviven de ma-
nera fluida la música clásica con otros géneros.

EEllss aammiiccss ddee JJoorrddii OOrrttiizz llii
rreettrraann uunn hhoommeennaattggee ppòòssttuumm 

per Xavi Chica

El músic colomenc Jordi Ortiz era un apassionat
de la bateria i de la música en general i un home for-
ça conegut en aquest món. La seva mort arran d'una
malaltia aquesta passada primavera va ser molt senti-
da. Els seus companys artistes, aquells amb els quals
va compartir grups, concerts i vetllades musicals,
han decidit retre-li un homenatge pòstum a la ciutat
on va néixer.

L’esdeveniment serà el proper dissabte 15 d'octu-
bre, a l'Auditori Can Roig i Torres. Allà es reuniran
els quatre grups en què Ortiz va tocar al llarg de la
seva vida: The Bluesters, The Aishah Davis Band, els
Del Hoyo i Blue Gain.

Aquest concert In Memoriam, el cartell del qual po-
den veure en aquesta notícia, donarà inici cap als
volts de les 20 hores del 15 d’octubre. Mitja horeta
més tard ja hi haurà una banda tocant al vestíbul de
l’Auditori, per anar escalfant motors i donar la
benvinguda als assistents. Després, els grups es-

Les entrades per assistir al concert es poden adqui-
rir a les taquilles de l’Auditori Can Roig i Torres el
mateix dia 15 o bé de forma anticipada en establi-
ments de Santa Coloma com La Tienda SC i el Bar
Línea Uno.

El preu de l’entrada serà de 5 euros i tota la recap-
tació neta anirà destinada a l’Aula de Música d’Ar-
gentona, entitat a la qual Jordi Ortiz havia estat molt
vinculat.

“

“

EEll 1155 dd’’ooccttuubbrree eess ffaarràà uunn ttrriibbuutt aall 
bbaatteerriiaa ccoolloommeenncc,, qquuee vvaa mmoorriirr aa

ccaauussaa dd’’uunnaa mmaallaallttiiaa aa llaa pprriimmaavveerraa
mentats anirant rotant-se en diverses actuacions. La
idea és que la música no s’aturi en cap moment du-
rant les tres hores i mitja que durarà l’homenatge al
músic desaparegut.
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Ya hhay ffecha ppara lla ccuarta 
edición ddel RRock FFest 

Ya hay fechas para la cuarta edición del festival
de heavy Rock Fest del próximo verano. Será el
viernes 30 de junio, el sábado 1 de julio y el do-
mingo 2 de julio en la ubicación habitual del par-
que de Can Zam. Ya hay dos grupos confirmados,
Avantasia y Running Wild. Las primeras entradas
para el festival se pusieron a la venta al precio de
120 euros. Ahora el precio ya es de 150 euros.

El 116 dd’octubre ttindrà llloc
el ttaller ““Musicalment”

L'associació Amics del Malalt Mental
(AM.MA.ME.) tornarà a organitzar el taller Musi-
calment el 16 d'octubre. Enguany, el lema n'és
“No t'aturis!”. Amb el suport de l'Escola de Músi-
ca i de l'Ajuntament, la jornada començarà amb el
taller de cant (9 hores) i finalitzarà amb un con-
cert obert al públic (13.30). Els diners recaptats
seran per a activitats a favor de la salut mental.

La EEscuela MMusicaula hhará
un mmusical een pprimavera 

Los alumnos de la Escuela Musicaula realizarán
un musical en la primavera de 2017 en el Teatro
Sagarra. Participarán alumnos de instrumento,
una coral y alumnos de canto como solistas. Las
canciones que formarán parte del musical perte-
necen a diferentes cantantes y grupos de música o
forman parte de otros musicales. Todas las perso-
nas que quieran protagonizar este espectáculo se
pueden dirigir a la citada escuela (93.386.12.95).

Dos ccolomenses bbrillan een
el ppopular cconcurso ““La VVoz”

por Albert Vilardaga 

El 22 de septiembre empezó en Telecinco la cuarta
edición del concurso La Voz, en la que participan dos
colomenses: Esmeralda Colette y Rafa Bueno. La
joven cantante, vocalista del grupo Pelogruesoul, su-
bió al escenario para interpretar una versión de Is this
love de Bob Marley que enseguida conquistó al jura-
do, primero a Manuel Carrasco y Melendi, y final-
mente a Malú. Los tres hicieron campaña para tener
a Esmeralda en su equipo, Melendi incluso dijo que
era “la artista más grande que ha pisado este escena-
rio", aunque finalmente la colomense se decidió por
formar parte del equipo de
Carrasco.

El otro cantante que re-
presenta a nuestra ciudad
es Rafa Bueno, conocido
como el Tarumba, quien
emocionó a los cuatro co-
aches con la interpretación de Niña de fuego. Alejandro
Sanz, Manuel Carrasco, Malú y Melendi lucharon
para tener a Rafa en su equipo, y finalmente, después
de alabar a los cuatro artistas, el Tarumba se decidió
por formar parte del equipo de Alejandro Sanz.

Rafa tiene que dar gracias a su hijo mayor, que fue
quien llamó al programa para apuntarle al casting:
“En el casting se presentaron más de 50.000 personas,
primero había que mandar dos fotos, y dos videos,
uno cantando en un bolo y otro a capela, si te selec-
cionaban te convocaban para hacer otra prueba en el
Hotel Sants y si pasabas también esta fase, hacías una
última prueba en Madrid, que allí fue cuando vi que

esto ya iba en serio”, expre-
sa Rafa.

De la gala, Rafa recuerda
que salió a hacerlo lo mejor
posible y antes de salir le di-
jo a su familia que estaba

convencido que al menos uno de los cuatro coaches
iba a girarse: “Ni en el mejor de mis sueños me iba a
imaginar que se girarían los cuatro, la verdad es que
después de la actuación te cuesta hasta escuchar, re-
cuerdo que por ejemplo Malú me dijo cosas muy bo-
nitas, pero finalmente elegí a Alejandro Sanz porque
fue lo que me pidió el cuerpo”. Actualmente Rafa es
conductor de autobuses, canta en su tiempo libre en
diferentes tablaos y tiene muy claro que luchará para
que La Voz le cambie su vida: “Me gustaría que La
Voz me abriera las puertas a ser cantante profesional
y poderme dedicar a lo que más me gusta”, apunta el
artista colomense.

Esmeralda Colette. Rafa Bueno. 

EEssmmeerraallddaa CCoolleettttee,, vvooccaalliissttaa ddeell
ggrruuppoo PPeellooggrruueessoouull,, yy RRaaffaa BBuueennoo

ttrriiuummffaann eenn eell pprrooggrraammaa ddee TTeelleecciinnccoo
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Rambla  Sant  Sebastià,  21  
93  386  75  06

Plaça  de  la  Vila,  30  
93  466  03  57

Santa  Coloma  de  Gramenet

glass
pastisseria

Sant Ramón, 6
Tel. 93 386 67 21

Horari d’agost
matins, de dilluns a dissabte, de 8 a 14h

carns - embotits - formatges
pernils - delicatessen

Nace AArgo, eel nnuevo ffanzine 
cultural dde SSanta CColoma 

El 16 de septiembre se presentó en el Centre de
Recursos Juvenils Mas Fonollar, Argo, fanzine de-
dicado a la literatura, poesía e ilustración de Santa
Coloma. El fanzine, concepto que une fan y ma-
gazine, es gratuito y nace con la voluntad de ser
un espacio cultural para jóvenes colomenses apa-
sionados de la literatura, la poesía y la ilustración.

Los interesados encontrarán la publicación en di-
ferentes comercios de la ciudad: El Cantó del Vi,
La Colmena, CRJ Mas Fonollar, CC Can Mariner,
Biblioteca Central, Biblioteca Can Peixauet, Xòca-
la, Nou Carrer, Arribes de Duero, Condis Caffé
Illusione y Blue Monk. Argo cuenta con la colabo-
ración de Carmen Becerra, Carles Arnal, Joseba
Roldán, Carlos del Hoyo, Abel Gabarrón, Mart
Romera, Vito Thiel y Francisco Javier Díaz, bajo
la coordinación de José Antonio Ruiz-Roso.

Ángel SSody dda vvoz aa uuna dde
las aautoras ddel GGrupo ddel 227 

La Generación del 27 recoge al que es probable-
mente el grupo de literatos y artistas más influyen-
tes y conocidos de la cultura española, pero siem-
pre se habla de sus componentes masculinos, nun-
ca de las mujeres que lo integraron. Una de ellas
fue la artista catalana María Antonia Vilaseca,
vinculada a Santa Coloma en su infancia, y de su vi-
da y trayectoria se ha ocupado el libro del colomen-
se Ángel Sody Myrtia de Osuna, en el contexto de la ge-
neración del 27, que fue presentado el pasado 16 de
septiembre en Can Sisteré (foto superior).

El SSpoken WWord, ccon llas mmujeres aartistas
El próximo 16 de octubre tendrá lugar la novena

edición del festival ‘Santa Coloma Spoken Word” en el
Teatre Sagarra. Esta edición de la fiesta de la poesía
oral irá dedicada a las mujeres artistas de diferentes dis-
ciplinas, y contará con la participación de los conjun-
tos musicales Pelogruesoul y De la Carmela, las polifa-
céticas Las Hermanas del Desorden y las artistas
Ariadna Bertrán, Isa García y Cristal Rodríguez.

Uno de los responsables de la organización, José
Luis Cabeza, destaca el alto nivel de los artistas par-
ticipantes: “Los espectadores podrán disfrutar de una
hora de la mejor música de la ciudad con De la Car-
mela y Pelogruesoul, Las Hermanas del Desorden son
las recientes ganadoras del campeonato de Team
Slam, el concurso de poesía coral, mientras que Ariad-
na Bertrán, Isa García y Cristal Rodríguez son tres ar-

tistazas del poema directo”, comenta Cabeza.
Los organizadores ven el evento como “una forma

de dar oportunidad a los artistas colomenses”, por es-
te motivo están trabajando con la compañía Carro de
Baco para próximas colaboraciones. Además, quieren
agradecer al Ayuntamiento la cesión del Teatre.

Este 16
de octubre
llega una
nueva 
edición del
Spoken  
Word. 

Arriba uuna nnova eedició ddel ccicle
“Paraula dde SSanta CColoma”

per Albert Vilardaga

Amb l'inici de la tardor arriba a la ciutat la 3a edi-
ció del “Paraula de Santa Coloma”, un seguit d'acti-
vitats organitzades amb l'objectiu de difondre la lite-
ratura colomenca.

Una de les novetats d'aquesta edició és la incorpo-
ració de Can Sisteré com a equipament central dels
actes, on s'hi celebraran 6 activitats. La primera va
ser el mes de setembre amb la presentació del llibre
Myrtia de Osuna, en el contexto de la generación del 27, i
aquest mes d'octubre està preparat el següent pro-
grama: el dia 13 una lectura de poemes de Pere

“

“

EEss ttrraaccttaa dd’’uunn ccoonnjjuunntt dd’’aaccttiivviittaattss
oorrggaanniittzzaaddeess aammbb ll’’oobbjjeeccttiiuu ddee 
ddiiffoonnddrree llaa lliitteerraattuurraa ccoolloommeennccaa 

Quart, el dia 20 s'hi faran lectures de relats i frag-
ments de novel·les per part dels seus autors, que se-
ran Ricard Ruiz Garzón, Álex Hinojo i Salva Re-
dón. Per tancar el mes, el dia 27, Roser Caño Valls,
Rosa María Gómez Vico i Domingo Sánchez
Castelló llegiran els seus poemes i narracions. A fi-
nals del mes de novembre, seguiran les activitats a
Can Sisteré.

Paral·lelament, s'organitzaran altres activitats rela-
cionades amb la literatura, el dia 11 Lluís Tarrasón
presenta el seu llibre Agua, una odisea en el Fondo a la

Biblioteca del Fondo, el dia 16 se celebra al Teatre
Sagarra la novena edició del Festival Santa Coloma
Spoken Word, que se centrarà en la veu femenina
(veure peça inferior), el dia 17, a la Biblioteca Cen-
tral, es farà un reconeixement a Rodolfo del Hoyo
com a escriptor de capçalera de la ciutat i comptarà
amb la presència de l'alcaldessa, Núria Parlon. Per
acabar el mes, el dia 26, la Biblioteca Central organit-
za un club de lectura especial sobre el llibre de poe-
mes Mal, de Jordi Valls.

Dins del marc del “Paraula Santa Coloma”, se ce-
lebrarà també una nova edició del Correllengua. Les
activitats literàries seguiran durant el mes de novem-
bre en diferents punts de la ciutat.

Nova edició del cicle “Paraula de Santa Coloma”.

Tapas 
Especialidad en Barbacoa

Cocina Koreana

Tel. 678 19 33 85



26

Mensual de Santa Coloma de Gramenet

PERUQUERIA HOME - DONA

NOVA ADREÇA:

Sant Silvestre, 33
08921 Santa Coloma de Grnet

Telèfon 93 385 76 30

Horaris:
dimarts a dijous:

de 9 a 13 i de 15 a 19:30h.
divendres:

de 9 a 19,30h.
dissabtes:

de 830 a 19h.

664499 557700 661133
666666 447755 666666

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

REFORMAS EN GENERAL

OFICINA Y EXPOSICIÓN
Beethoven, 86

08923 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Teléfono y fax: 93 468 31 19

REFORMAS Y FACHADAS
MADROÑAL, S.L.

COCINAS, BAÑOS 
Y PINTURAS EN GENERAL
BAJANTES, TERRADOS Y
COLOCACIÓN DE GRES.
PORCELANATOS,
PLADUR, CERRAJERÍAS, 

BARANDILLAS, AGUA, LUZ
Y CLARABOYAS.

Estamos 
a su servicio en

la calle
Beethoven, 86

Santa Coloma
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C/ Cinto Verdaguer, 86-88
cantonada c/ Irlanda
TTeellff..  9933  001199  8899  5533

Santa Coloma de Gramenet

Millorar eel bbenestar ppersonal
a ttravés ddels ppensaments 

Podem dominar els
nostres pensaments i
enfocar-los cap a una
visió més optimista de
la vida? Com de vin-
culats estan els nos-
tres pensaments amb
les nostres accions?
Afecten el nostre be-
nestar? Quins són els
símptomes postvaca-
cionals en la gent? Totes aquestes preguntes, i
moltes més, va respondre la professional Sílvia
Pallerola en una conferència a la biblioteca Can
Peixauet el passat 22 de setembre. La terapeuta i
educadora porta més d'una dècada ajudant perso-
nes a recuperar el seu benestar personal i profes-
sional mitjançant teràpies, tallers, sopars-networ-
king i conferències. Poden seguir-la a través de les
seves diferents xarxes socials i també a través del
web www.silviapallerola.com. 

Noves ooportunitats pper ffer
voluntariat aa SSanta CColoma 

Acabades les vacances, sorgeixen noves oportu-
nitats per fer voluntariat a la ciutat. En aquest mo-
ments, hi ha 30 entitats socials que necessiten su-
port en gairebé 80 projectes socials. Les persones
interessades poden adreçar-se al Punt del Volunta-
riat, descobrir on donar un cop de mà i triar-ne el
projecte i el temps de dedicació. S'ha de demanar
cita prèvia trucant al 93 462 40 79, o escrivint a
puntvoluntariat@gramenet.cat.

Joves bbosnians ii ccolomencs
fan ffeina jjunts pper lla ppau 

Joves bosnians i colomencs van treballar plegats
a la nostra ciutat al setembre en temes vinculats a
la pau i els drets humans. El grup està integrat per
18 nois i noies, de 17 a 20 anys, i compten amb el
suport de tres educadors. Aquesta és la tercera edi-
ció de l'intercanvi cultural i, com a novetat, cal des-
tacar el treball més exhaustiu que s'ha fet de conei-
xement del barri del Raval. S'hi han visitat entitats,
serveis municipals i equipaments. El punt de refe-
rència de la trobada va ser l'Espai per la Pau del
CRJ Mas Fonollar, on els joves colomencs prepa-
ren l'intercanvi des de fa mesos. El grup de Santa
Coloma viatjarà a Sarajevo en la primavera de 2017,
coincidint amb les vacances de Setmana Santa.

CCiiuuttaatt eemmbbrruuiixxaaddaa
“

“

SSaannttaa CCoolloommaa rreevviiuurràà ddee nnoouu llaa 
lllleeggeennddaa mmeeddiieevvaall ddeell TToorrrreenntt ddee lleess 
BBrruuiixxeess aammbb cciinncc ddiieess dd’’eessppeeccttaaccllee “

“

LLaa CCaassttaannyyaaddaa ccoolloommeennccaa pprroommeett 
eemmoocciioonnss ffoorrtteess ii tteerrrroorr,, ppeerròò ttaammbbéé

mmoommeennttss dd’’aalllliibbeerraammeenntt aammbb bboonn vviinnss
per Xavi Chica

La Castanyada colomenca es viu amb més intensi-
tat que mai gràcies al treball dels últims cinc anys del
JAK, els Joves Artistes Kolomencs, una entitat dedi-
cada a la promoció d'activitats culturals i recreatives
a Santa Coloma. Una d'elles és la creació d'una his-
tòria medieval fictícia basada en un moment del pas-
sat de la nostra ciutat, un relat que ha desenvolupat
la factoria d'idees del JAK sota el nom de la Llegenda
del Torrent de les Bruixes (Diabòlic passatge del te-
rror). Prenguin nota del programa d'actes d'aquest
esdeveniment perquè seran cinc dies de
propostes plenes d'embruix, però tam-
bé amb moments d'alliberament.

Les tres activitats relacionades amb
aquesta història són les següents:

1.Gran baixada popular Llegenda
Torrent de les Bruixes. Es desenvo-
luparà el dissabte 29 d'octubre. Hi
haurà un Akelarre de bruixes i dimonis
a la rotonda final de l'Avinguda Ra-
mon Berenguer a les 17 hores i des
d'allà partirà el seguici diabòlic cap al
centre de la vila. A les 18h hi haurà
un Pandemònium al Parc Europa, un
petit espectacle per part de la Colla
jove de Dimonis. A les 18.45h, em-
boscada a bruixes i dimonis a la Pla-

ça de l'Església Major. El següent acte serà l'assalt a
la talaia, amb una concentració de soldats i campe-
rols a la Plaça del Rellotge (19.15 hores). Allà defen-
saran el lloc estratègic de la talaia dels atacs de brui-
xes i dimonis. Acte seguit, hi haurà l'assetjament a
l'església a la Plaça Pau Casals (19.50 hores).

2. El Racó del Vi de Fra Miquel. El recinte firal
del Racó del Vi de Fra Miquel, on es podran degus-
tar bons vins i altres ofertes gastronòmiques, s’ins-
tal·larà a la Plaça Pau Casals i s’inaugurarà el diven-
dres 28 d’octubre a les 18.30 hores. Allà també tin-
drà lloc la festa del Fi de la Verema (19h) amb tallers

infantils i diferents actuacions. La fira obrirà fins
l’1 de novembre i pretén ser un
lloc bohemi amb espais gastro-
nòmics d’ambient intimista. No
s’ho perdin.

3. Representació diabòlica
Passatge del Terror. Serà el 30
i 31 d’octubre i l’1 de novembre
al recinte firal de la plaça Pau Ca-
sals. Als matins (11h) hi haurà
una representació infantil del pas-
satge del terror i a les tardes
(18.30 hores) una segona versió
més terrorífica. El públic podrà fer
un recorregut on experimentaran
diferents escenes de terror que es
van viure a l’època medieval.

La Gran Baixada de la Llegenda del Torrent de les Bruixes ofereix imatges espectaculars de bruixes i dimonis. 



Restaurant Casa Victòria
...desde 1920

Salón Privado 45 personas
Menús para banquetes familiares y de empresa

Despedidas de Soltero / Caterings

Reservas             93 466 05 26
636 212 240

Plaça de la Vila, 18
Santa Coloma de Gramenet

per Xavi Chica
i Albert Vilardaga

Opinions per a tots
els gustos, llums i om-
bres de la Festa Major
2016 que, com era de
preveure, no va deixar
tothom igual de satis-
fet, però els matisos
s'han de saber llegir
perquè tota opinió és
enriquidora i pot servir
per millorar alguns as-
pectes amb vista a pro-
peres edicions.

El Mirall.net ha parlat
amb una trentena de
persones, veïns, artis-

tes, polítics de la ciutat
que amb la seva opinió
han ajudat a elaborar
una diagnosi acurada
de la Festa Major. Hi
ha coses bones i altres
no tan bones, com pas-
sa sempre a la vida, i
que a continuació resu-
mirem.

La ciutadania en ge-

neral està contenta
amb la programació de
la qual va poder gaudir
durant els quatre dies
de Festa Major. Los
Chichos van sorpren-
dre més d'un que ja els
donava per amortit-
zats, mentre que els
clàssics de Duncan
Dhu a molt poques pe-
rones no els agraden.
És el que tenen els
clàssics, que mai mo-
ren. Les crítiques vé-
nen perquè alguns d'a-
quests concerts més
multitudinaris van mi-
nimitzar altres esdeve-

niments musicals que
s’estaven celebrant al
mateix temps, en una
cont raprog ramac ió
que va omplir a vessar
la Plaça de la Vila men-
tre en altres indrets hi
ha poc ambient de fes-
ta major. Cal que tots
els concerts comencin
a les 22 hores?

El semàfor verd
també li hem de donar

AITOR BLANC
Som Gramenet

La FM cada cop ten-
deix més a funcionar a
cop de talonari i a un pre-
tès glamour que sovint
muta en quelcom caspós.
Veiem positivament la
continuïtat de la Festa
Major Alternativa i l'èxit
d'aquesta, que és justa-
ment allò que les fa cada
cop més necessàries.

ÀLEX SEVILLA 
Gent d’Esquerres
Tenim unes festes

pensades des d’un des-
patx, sense veus plurals,
sense Comissió de Fes-
tes i sense espais de
participació reals. Fa
anys que reclamem
unes festes pensades
amb la voluntat que
tots els barris les vis-
quin com a pròpies.

JORDI MORENO
Vecino. 66 años

Colaboro con la AV
Can Calvet y estuvimos
en la zona de chiringui-
tos como cada año. La
Fiesta Mayor está bien
montada, no tuvimos
problemas de luz como
otros años pero nos
gustaría que el Ayunta-
miento hiciera que el
suelo de los chirirngui-
tos estuviera más liso.

DIMAS GRAGERA
Ciutadans

Consideramos positi-
va, aunque siempre me-
jorable, la oferta lúdica y
cultural y celebramos que
en la FM tengan su espa-
cio artistas y entidades
locales. Pero hay espacios
que no disfrutan de la
fiesta. También se han
de aumentar los efecti-
vos de la policía local.

LAURA RODERA
Partit Popular

El pregonero, en lu-
gar de felicitar las fies-
tas a todos los colo-
menses, se dedicó a ha-
cer una interpretación
personal de los resulta-
dos de las urnas. Tam-
bién fue lamentable y
cuestionable moral-
mente la contratación
de los titiriteros.

LAURA ANDREU
Vecina. 30 años

Las fiestas en general
están bien. Yo lo que sí
cambiaría es la ubica-
ción de las actividades
más multitudinarias por
otros sitios más gran-
des, como pueden ser el
parque del Motocrós o
Can Zam. También pa-
ra que todo el mundo
se sienta más represen-
tado.

JUAN PÉREZ
Vecino. 64 años

Me gustaron mucho
las actividades de la
Fiesta Mayor como el
Corretapa o el concier-
to de Duncan Dhu, lás-
tima que la Plaza de la-
Vila a veces se queda
pequeña para hacer
conciertos con tanta
gente y puede ser que
no sea el sitio más indi-
cado para acogerlos.

ISABEL SALVADOR
Veïna. 73 anys

De les activitats pro-
gramades, vam anar a
veure el concert d’hava-
neres, el festival de Jotas
que organitza la Casa
de Aragón Virgen del
Pilar i per últim el piro-
musical, i la veritat és
que ens va agradar
molt. Ens emportem
un bon record d’aques-
ta Festa Major.

MANUEL GIL
Vecino. 41 años

Fui a ver los fuegos
artificiales del último
día con mi hija, y la ver-
dad es que nos lo pasa-
mos muy bien en el pi-
romusical, pero de cara
a otros años, me gusta-
ría que se mejorara el
nivel de los grupos mu-
sicales invitados en la
Plaza de la Vila durante
la Fiesta Mayor.

ALBA GREGORIO
Vecina. 24 años

Lo primero que fui a
ver fue el concierto de
Los Chichos, y la ver-
dad es que me sorpren-
dió. Me gustó más de lo
que pensaba. La noche
siguiente fui al concier-
to de Duncan Dhu y el
domingo al festival de
danza de la escuela Yo-
landa Valero, y también
disfruté mucho.

ROGER CLIMENT
Veí. 33 anys

Fa quatre anys que
vivim a la ciutat, i la ve-
ritat és que sempre ens
ho passem molt bé a la
Festa Major. Vam anar
a la rua i a la fira amb la
nostra filla, i el dissabte
a la nit, la vam deixar
amb l’àvia i vam gaudir
dels concerts i de l’am-
bient a la Plaça de la
Vila.

LLaa vvaalloorraacciióó ppeerr ppaarrtt ddeellss vveeïïnnss ii vveeïïnneess ééss,, eenn ggeenneerraall,, ppoossiittiivvaa,, ppeerròò hhii hhaa ccrrííttiiqquueess

Llums i ombres de l

El pregón del
fotoperiodista co-
lomense Samuel
Aranda estuvo lle-
no de crítica social
y de reivindicación
de los derechos
humanos. Aranda
se mostró com-
prometido con las
personas más des-
favorecidas, y car-
gó duramente con-
tra la derecha polí-
tica: “antes de vo-
tar recordad el res-
cate a los bancos,
los desahucios...y
si eso no os sirve
recordad que esos
son los que siguen
sin condenar la
Guerra Civil, la
dictadura y man-
tienen los muertos
en las cunetas”,
censuró.

“

“

El Corretapa es
referma com a
gran proposta

de mobilització

Panoràmica del piromusical amb què es va cloure la Festa Major. 

Exhibició dels Laietans.
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Rambla  de  Sant  Sebastián,  21
08921  Santa  Coloma  de  Gramenet

Tel.  930  042  168

Horarios  del  1  al  21  de  agosto:
Domingo a jueves de 17.00h a 24.00h

Viernes y sábado de 17.00 a 01.30h

a la instal·lació de mol-
tes papeperes d'un sol
ús que van ajudar, jun-
tament amb el civisme
de la ciutadania, a que
els nivells de neteja
fossin considerable-
ment alts.

Dins de les coses po-
sitives, menció     d’ho-
nor es mereix el Corre-
tapa, ja una proposta
inamovible del progra-

ma de Festa Major atès
el seu èxit rotund. Mi-
lers de persones van
sortir al carrer a tastar
les tapes a preus asse-
quibles de la cinquan-
tena de bars i restau-
rants involucrats en la
iniciativa. El Corretapa
genera ambient de fes-
ta major, encara que
també alguns inevita-
bles col·lapses en de-
terminats establiments.

El Piromusical va ser
més bonic i més llarg
que el de 2015 i va ser-
vir per acomiadar la
Festa Major amb un
lluminós NO A LA
MAT que continua la-

tent en l'interior de la
ciutadania colomenca.

Diverses veus dema-
nen més participació
ciutadana i de les enti-
tats seguint el model
d'altres municipis. Cal
recordar que la nova
Comissió de Festes no
va intervenir directa-
ment en el programa
d'enguany, i no es pot
ometre el fet que hi ha
gent que pensa que
aquest òrgan té una in-
cidència mínima pel
que fa a la participació.

Destaquem un altre
aspecte negatiu i que
pot obrir un debat in-
teressant per a prope-

res edicions de Festa
Major. L'opinió que la
Plaça de la Vila no és el
lloc ideal per acollir
concerts està cada cop
més estesa a la ciutat.
Fins i tot l'escriptor
Rodolfo del Hoyo
alerta del perill que pot
suposar la concentra-
ció de milers de perso-
nes sobre una “plata-
forma flotant” com és
la Plaça de la Vila, as-
sentada sobre un pàr-
quing. “Hi pot haver
un risc d'ensorra-
ment”, comenta Del
Hoyo.

El president de la
Favgram, Tomás Fer-
nández, també és par-
tidari de buscar un lloc
alternatiu als concerts
més massius, un parer
que comparteixen di-
versos veïns i veïnes
entrevistats per la nos-
tra revista.

INÉS GARCÍA
Vecina. 64 años

Llevo muchos años
yendo a las fiestas de
Santa Coloma, y siem-
pre me lo he pasado
muy bien, pero a medi-
da que nos vamos ha-
ciendo mayores, los di-
ferentes sitios donde se
hacen la mayor parte
de las actividades pro-
gramadas nos quedan
un poco lejos.

ANDREU BANÚS
Actor

Em van semblar bé
les papereres d’un sol
ús que es van instal·lar.
La sensació de neteja
va ser molt bona. Una
cosa que milloraria de
la Festa Major seria la
cursa popular: va ser
un desastre, amb el
trànsit obert. Alguns
policies es van tornar
bojos.

MIQUEL SERRA
President La Colmena

Com a festa lúdica,
no és del meu estil, pe-
rò sí que va haver-hi
molta assistència de
gent. El tema dels es-
ports molt bé, però
crec que quan fem les
partides d’escacs a la
Plaça de la Vila no hau-
rien de coincidir amb
el soroll de la festa in-
fantil.

TERESA CASTELLVÍ
Pres. Fondo Comerç

Bé, em va agradar
veure que hi havien
molts artistes de Santa
Coloma actuant. Pot-
ser ens faltaria alguna
activitat més d’integra-
ció en el Fondo perquè
hi ha molta gent es-
trangera. No és com
abans que amb unes se-
villanes se t’omplia la
plaça.

ROQUE PASCUAL
Empresario

Estuvo bien, pero  hay
que darle una vuelta más
al tema de la participa-
ción de las entidades. Lo
del Corretapa fue espec-
tacular. Estuve también
en la FM de Granollers y
allí se ha implantado una
buena idea, crear dos
bandos de gente, blan-
cos y azules, y hubo mu-
cha participación.

ss aallss ccoonncceerrttss mmaassssiiffiiccaattss ddee llaa PPllaaççaa ddee llaa VViillaa ii aall ffeett qquuee nnoo hhii hhaa pprroouu ppaarrttiicciippaacciióó

la Festa Major 2016
TOMÁS FERNÁNDEZ

Favgram
Me gustó la diversifica-

ción de actos. Me pareció
correctísimo lo que se hi-
zo en el Mas Fonollar.
Pero hay grandes actos
que se solapan con otros,
no entiendo esa contra-
programación. La Plaza
de la Vila queda pequeña
y no es el sitio adecuado
para grandes conciertos.

SALVADOR JARABA
AV Raval

Em va semblar bé la
Festa Major, l’han encer-
tada. Les actuacions van
ser correctes, Los Chi-
chos ens van recordar
vells temps. El que sí
que trobo és que es po-
drien fer més activitats
en barris com el Raval,
on s’ha fet poc.

RODRIGO BOCANEGRA
Restaurador

Lo que vi, que tampo-
co fue mucho, me gustó,
el ambiente era fenome-
nal. Pero para restauran-
tes como el nuestro (La
Cuina de la Loli), la Fies-
ta Mayor nos perjudica
porque por estructura
no podemos llevar a ca-
bo un Corretapa como
hacen otros estableci-
mientos de la ciudad.

RODOLFO DEL HOYO
Escriptor

La centralitat de la
Plaça de la Vila és peri-
llosa. És un espai molt
tancat, on es junten mi-
lers de persones, i és di-
fícil i angoixant caminar.
A més, tota la plaça és
una plataforma flotant
que està sobre un pàr-
quing. És perillós fer
concerts grans allà.

PEPI ZAMORA
Can Calvet

Creo que deberíamos
haber tenido alguna ac-
tuación en Can Zam, en
la zona de los chiringui-
tos. La Fira d’Entitats es
muy chula, los chiringui-
tos están muy bien y son
grandes y bien ubicados,
pero quizás hay dema-
siado sol durante el día.

J. RAFAEL GÁLVEZ
Colla Laietans

Va estar molt bé, l'o-
ferta era molt variada, a
gust de tothom. Hi ha-
via molts serveis i pape-
reres que han ajudat a
que sigui més cívica. No
he percebut aldarulls de
baralles que altres anys
sí que havia passat. Pot-
ser a la trobada castelle-
ra caldria algun sistema
de refrigeració.

Durant la Festa
Major d'enguany
es va posar en
marxa una cam-
panya pilot de sen-
sibilització per fo-
mentar el civisme,
prevenir qualsevol
tipus de violència
en l'àmbit social i
comunitari, evitar
discriminacions de
qualsevol tipus i
promoure com-
portaments cívics
entre els veïns i
veïnes de la ciutat.

El cert és que
cal celebrar que,
en aquest sentit, va
ser una Festa Ma-
jor tranquil·la que
va transcórrer amb
normalitat i sense
cap incident re-
marcable ni bara-
lles al carrer.

Gegants i Capgrossos van animar els carrers. 

“

“

El piromusical
va ser més llarg
i espectacular
que el de 2015
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per Xavi Chica
i Albert Vilardaga

Opinions per a tots
els gustos, llums i om-
bres de la Festa Major
2016 que, com era de
preveure, no va deixar
tothom igual de satis-
fet, però els matisos s'-
han de saber llegir per-
què tota opinió és enri-
quidora i pot servir per
millorar alguns aspec-
tes amb vista a prope-
res edicions.

El Mirall.net ha parlat
amb una trentena de
persones, veïns, artis-

tes, polítics de la ciutat
que amb la seva opinió
han ajudat a elaborar
una diagnosi acurada
de la Festa Major. Hi
ha coses bones i altres
no tan bones, com pas-
sa sempre a la vida, i
que a continuació resu-
mirem.

La ciutadania en ge-

neral està contenta
amb la programació de
la qual va poder gaudir
durant els quatre dies
de Festa Major. Los
Chichos van sorpren-
dre més d'un que ja els
donava per amortit-
zats, mentre que els
clàssics de Duncan
Dhu a molt poques pe-
rones no li agraden. És
el que tenen els clàs-
sics, que mai moren.
Les crítiques vénen
perquè alguns d'a-
quests concerts més
multitudinaris van mi-
nimitzar altres esdeve-

niments musicals que
s’estaven celebrant al
mateix temps, en una
cont raprog ramac ió
que va omplir a vessar
la Plaça de la Vila men-
tre en altres indrets hi
ha poc ambient de fes-
ta major. Cal que tots
els concerts comencin
a les 22 hores?

El semàfor verd
també li hem de donar

AITOR BLANC
Som Gramenet

La FM cada cop ten-
deix més a funcionar a
cop de talonari i a un pre-
tès glamour que sovint
muta en quelcom caspós.
Veiem positivament la
continuïtat de la Festa
Major Alternativa i l'èxit
d'aquesta, que és justa-
ment allò que les fa cada
cop més necessàries.

ÀLEX SEVILLA 
Gent d’Esquerres
Tenim unes festes

pensades des d’un des-
patx, sense veus plurals,
sense Comissió de Fes-
tes i sense espais de
participació reals. Fa
anys que reclamem
unes festes pensades
amb la voluntat que
tots els barris les vis-
quin com a pròpies.

JORDI MORENO
Vecino. 66 años

Colaboro con la AV
Can Calvet y estuvimos
en la zona de chiringui-
tos como cada año. La
Fiesta Mayor está bien
montada, no tuvimos
problemas de luz como
otros años pero nos
gustaría que el Ayunta-
miento hiciera que el
suelo de los chirirngui-
tos estuviera más liso.

DIMAS GRAGERA
Ciutadans

Consideramos positi-
va, aunque siempre me-
jorable, la oferta lúdica y
cultural y celebramos que
en la FM tengan su espa-
cio artistas y entidades
locales. Pero hay espacios
que no disfrutan de la
fiesta. También se han
de aumentar los efecti-
vos de la policía local.

LAURA RODERA
Partit Popular

El pregonero, en lu-
gar de felicitar las fies-
tas a todos los colo-
menses, se dedicó a ha-
cer una interpretación
personal de los resulta-
dos de las urnas. Tam-
bién fue lamentable y
cuestionable moral-
mente la contratación
de los titiriteros.

LAURA ANDREU
Vecina. 30 años

Las fiestas en general
están bien. Yo lo que sí
cambiaría es la ubica-
ción de las actividades
más multitudinarias por
otros sitios más gran-
des, como pueden ser el
parque del Motocrós o
Can Zam. También pa-
ra que todo el mundo
se sienta más represen-
tado.

JUAN PÉREZ
Vecino. 64 años

Me gustaron mucho
actividades de la Fiesta
Mayor como el Corre-
tapa o el concierto de
Duncan Dhu, lástima
que la Plaza de laVila a
veces se queda pequeña
para hacer conciertos
con tanta gente y puede
ser que no sea el sitio
más indicado para aco-
gerlos.

ISABEL SALVADOR
Veïna. 73 anys

De les activitats pro-
grames, vam anar a
veure el concert d’hava-
neres, el festival de Jotas
que organitza la Casa
de Aragón Virgen del
Pilar i per últim el piro-
musical, i la veritat és
que ens va agradar
molt. Ens emportem
un bon record d’aques-
ta Festa Major.

MANUEL GIL
Vecino. 41 años

Fui a ver los fuegos
artificiales del último
día con mi hija, y la ver-
dad es que nos lo pasa-
mos muy bien en el pi-
romusical, pero de cara
a otros años, me gusta-
ría que se mejorara el
nivel de los grupos mu-
sicales invitados en la
Plaza de la Vila durante
la Fiesta Mayor.

ALBA GREGORIO
Vecina. 24 años

Lo primero que fui a
ver fue el concierto de
Los Chichos, y la ver-
dad es que me sorpren-
dió. Me gustó más de lo
que pensaba. La noche
siguiente fue al concier-
to de Duncan Dhu y el
domingo al festival de
danza de la escuela Yo-
landa Valero, y también
disfruté mucho.

ROGER CLIMENT
Veí. 33 anys

Fa quatre anys que
vivim a la ciutat, i la ve-
ritat és que sempre ens
ho passem molt bé a la
Festa Major. Vam anar
a la rua i a la fira amb al
nostra filla, i el dissabte
a la nit la vam deixar
amb l’àvia i vam gaudir
dels concerts i de l’am-
bient a la Plaça de la
Vila.

LLaa vvaalloorraacciióó ppeerr ppaarrtt ddeellss vveeïïnnss ii vveeïïnneess ééss,, eenn ggeenneerraall,, ppoossiittiivvaa,, ppeerròò hhii hhaa ccrrííttiiqquueess

Llums i ombres de l

El pregón del
fotoperiodista co-
lomense Samuel
Aranda estuvo lle-
no de crítica social
y de reivindicación
de los derechos
humanos. Aranda
se mostró com-
prometido con las
personas más des-
favorecidas, y car-
gó duramente con-
tra la derecha polí-
tica: “antes de vo-
tar recordad el res-
cate a los bancos,
los desahucios...y
si eso no os sirve
recordad que esos
son los que siguen
sin condenar la
Guerra Civil, la
dictadura y man-
tienen los muertos
en las cunetas”,
censuró.

“

“

El Corretapa es
reafirma com a
gran proposta

de mobilització

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
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Rambla  de  Sant  Sebastián,  21
08921  Santa  Coloma  de  Gramenet

Tel.  930  042  168

Horarios  del  1  al  21  de  agosto:
Domingo a jueves de 17.00h a 24.00h

Viernes y sábado de 17.00 a 01.30h

a la instal·lació de mol-
tes papeperes d'un sol
ús que van ajudar, jun-
tament amb el civisme
de la ciutadania, a
quèels nivells de neteja
fossin considerable-
ment alts.

Dins de les coses po-
sitives, menció     d’ho-
nor es mereix el Corre-
tapa, ja una proposta
inamovible del progra-

ma de Festa Major atès
el seu èxit rotund. Mi-
lers de persones van
sortir al carrer a tastar
les tapes a preus asse-
quibles de la cinquan-
tena de bars i restau-
rants involucrats en la
iniciativa. El Corretapa
genera ambient de fes-
ta major, encara que
també alguns inevita-
bles col·lapses en de-
terminats establiments.

El Piromusical va ser
més bonic i més llarg
que el de 2015 i va ser-
vir per acomiadar la
Festa Major amb un
lluminós NO A LA
MAT que continua la-

tent en l'interior de la
ciutadania colomenca.

Diverses veus dema-
nen més participació
ciutadana i de les enti-
tats seguint el model
d'altres municipis. Cal
recordar que la nova
Comissió de Festes no
va intervenir directa-
ment en el programa
d'enguany, i no es pot
ometre el fet que hi ha
gent que pensa que
aquest òrgan té una in-
cidència mínima pel
que fa a la participació.

Destaquem un altre
aspecte negatiu i que
pot obrir un debat in-
teressant per a prope-

res edicions de Festa
Major. L'opinió que la
Plaça de la Vila no és el
lloc ideal per acollir
concerts està cada cop
més estesa a la ciutat.
Fins i tot l'escriptor
Rodolfo del Hoyo
alerta del perill que pot
suposar la concentra-
ció de milers de perso-
nes sobre una “plata-
forma flotant” com és
la Plaça de la Vila, as-
sentada sobre un pàr-
quing. “Hi pot haver
un risc d'ensorra-
ment”, comenta Del
Hoyo.

El president de la
Favgram, Tomás Fer-
nández, també és par-
tidari de buscar un lloc
alternatiu als concerts
més massius, un parer
que comparteixen di-
versos veïns i veïnes
entrevistats per la nos-
tra revista.

INÉS GARCÍA
Vecina. 64 años

Llevo muchos años
yendo a las fiestas de
Santa Coloma, y siem-
pre me lo he pasado
muy bien, pero a medi-
da que nos vamos ha-
ciendo mayores, los di-
ferentes sitios donde se
hacen la mayor parte
de las actividades pro-
gramadas nos quedan
un poco lejos.

ANDREU BANÚS
Actor

Em van semblar bé
les papereres d’un sol
ús que es van instal·lar.
La sensació de neteja
va ser molt bona. Una
cosa que milloraria de
la Festa Major seria la
cursa popular: va ser
un desastre, amb el
trànsit obert. Alguns
policies es van tornar
bojos.

MIQUEL SERRA
President La Colmena

Com a festa lúdica,
no és del meu estil, pe-
rò sí que va haver-hi
molta assistència de
gent. El tema dels es-
ports molt bé, però
crec que quan fem les
partides d’escacs a la
Plaça de la Vila no hau-
rien de coincidir amb
el soroll de la festa in-
fantil.

TERESA CASTELLVÍ
Pres. Fondo Comerç

Bé, em va agradar
veure que hi havia
molts artistes de Santa
Coloma actuant. Pot-
ser ens faltaria alguna
activitat més d’integra-
ció en el Fondo perquè
hi ha molta gent es-
trangera. No és com
abans que amb unes se-
villanes se t’omplia la
plaça.

ROQUE PASCUAL
Empresario

Estuvo bien, pero  hay
que darle una vuelta más
al tema de la participa-
ción de las entidades. Lo
del Corretapa fue espec-
tacular. Estuve también
en la FM de Granollers y
allí se ha implantado una
buena idea, crear dos
bandos de gente, blan-
cos y azules, y hubo mu-
cha participación.

ss aallss ccoonncceerrttss mmaassssiiffiiccaattss ddee llaa PPllaaççaa ddee llaa VViillaa ii aall ffeett qquuee nnoo hhii hhaa pprroouu ppaarrttiicciippaacciióó

la Festa Major 2016
TOMÁS FERNÁNDEZ

Favgram
Me gustó la diversifica-

ción de actos. Me pareció
correctísimo lo que se hi-
zo en el Mas Fonollar.
Pero hay grandes actos
que se solapan con otros,
no entiendo esa contra-
programación. La Plaza
de la Vila queda pequeña
y no es el sitio adecuado
para grandes conciertos.

SALVADOR JARABA
AV Raval

Em va semblar bé la
Festa Major, l’han encer-
tada. Les actuacions van
ser correctes, Los Chi-
chos ens van recordar
vells temps. El que sí
que trobo és que es po-
drien fer més activitats
en barris com el Raval,
on s’ha fet poc.

RODRIGO BOCANEGRA
Restaurador

Lo que vi, que tampo-
co fue mucho, me gustó,
el ambiente era fenome-
nal. Pero para restauran-
tes como el nuestro (La
Cuina de la Loli), la Fies-
ta Mayor nos perjudica
porque por estructura
no podemos llevar a ca-
bo un Corretapa como
hacen otros estableci-
mientos de la ciudad.

RODOLFO DEL HOYO
Escriptor

La centralitat de la
Plaça de la Vila és peri-
llosa. És un espai molt
tancat, on es junten mi-
lers de persones, i és di-
fícil i angoixant caminar.
A més, tota la plaça és
una plataforma flotant
que està sobre un pàr-
quing. És perillós fer
concerts grans allà.

PEPI ZAMORA
Can Calvet

Creo que deberíamos
haber tenido alguna ac-
tuación en Can Zam, en
la zona de los chiringui-
tos. La Fira d’Entitats es
muy chula, los chiringui-
tos están muy bien y son
grandes y bien ubicados,
pero quizás hay dema-
siado sol durante el día.

J. RAFAEL GÁLVEZ
Colla Laietans

Va estar molt bé, l'o-
ferta era molt variada, a
gust de tothom. Hi ha-
via molts serveis i pape-
reres que han ajudat a
que sigui més cívica. No
he percebut aldarulls de
baralles que altres anys
sí que havia passat. Pot-
ser a la trobada castelle-
ra caldria algun sistema
de refrigeració.

Durant la Festa
Major d'enguany,
es va posar en
marxa una cam-
panya pilot de sen-
sibilització per fo-
mentar el civisme,
prevenir qualsevol
tipus de violència
en l'àmbit social i
comunitari, evitar
discriminacions de
qualsevol tipus i
promoure com-
portaments cívics
entre els veïns i
veïnes de la ciutat.

El cert és que
cal celebrar, en
aquest sentit, que
va ser una Festa
Major tranquil·la
que va transcórrer
amb normalitat i
sense cap incident
remarcable ni ba-
ralles al carrer.

xxxxxxxxxxxx

“

“

El piromusical
va ser més llarg
i espectacular
que el de 2015
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c/ Sagarra, 31 - 08922 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 930 079 668 / Fax. 932 429 047

gramenetassessors@gmail.com

HORARIO:
mañanas: horas concertadas

tardes de lunes a jueves de 16:30 a 20:00 horas

DERECHO  MATRIMONIAL

DERECHO  BANCARIO:
swap, cláusulas suelo, hipotecas inversas, titulación de activos

ASESORAMIENTO  DE  EMPRESAS

SUCESIONES:  
testamentos, herencias, reclamaciones

ACCIDENTES  DE  TRÁFICO

CONTRATOS  ARRENDAMIENTO  -  DESAHUCIOS

SOCIEDADES:  
concurso acreedores, juntas socios, constitución empresas

OOTTRROOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS
ADMINISTRACION  DE  FINCAS  (colegiada 6.211)

DERECHO  LABORAL:  despidos, reclamaciones, ERE

GESTORÍA:  SS, contabilidad, autónomos...

SEGUROS
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DESAYUNOS, MERIENDAS, 
ESPECIALIDAD EN MONTADITOS 

Y BOCATAS

Sant Jeroni, 59
Tel. 93 222 19 96

Sta coloma Grnet

El restaurante
de Singuerlín

Enric Granados, 25 
Tel. 93 391 15 67

08924 Santa Coloma de Gramenet

Horario: abierto todos los días desde las 7:30 h.
Domingo y lunes hasta las 18h.
Martes, miércoles y jueves hasta las 24h. Viernes y sábados, a cierre.

DDeessaayyuunnooss
MMeennúú  ddiiaarriioo

CCaarrttaa
BBaannqquueetteess

SS aa ll oo nn ee ss   
pp rr ii vv aa dd oo ss

Frrannkkffurrt

Plats Combinats
Entrepans freds i calents

Sagarra, 14 - Santa Coloma Gramenet
Obert  to ts  e ls  d ies f ins  a  la  mi t jan i t

BAR RESTAURANT

PUJADAS
Casa de Menjars

Especialitat en pernil i anxoves de la casa

Avda. Francesc Macià, 8 - Telèfon 93 386 26 53
08921 Santa Coloma de Gramenet

Xerrada ssobre ““Migracions,  
murs ii ffronteres” eel ddia 227

El grup Debats 2016 organitza una xerrada-
col·loqui sobre el tema “Migracions, murs i fronte-
res”, aquest proper dijous 27 d'octubre a les 20h a
la Biblioteca Central. Com a ponents intervindran
Àgata Sol Rueda, representant de la CONFAVC
en temes de migració, Diplomada en Treball So-
cial, Llicenciada en Antropologia Social i Cultural,
Màster en Mediació Comunitària i Eunice Rome-
ro Rivera, Llicenciada en Ciència Política, Postgrau
en Polítiques Públiques al TEC de Monterrey (Mè-
xic).

Visita gguiada aa lla TTorre
Pallaresa eel 220 dde nnovembre 

La Torre Pallaresa és un palau del renaixement,
un referent de la ciutat i esta considerada un dels
monuments més bonics de Santa Coloma. Les
persones interessades en visitar-la, podran fer-ho
el proper 20 de novembre, una ocasió pràctica-
ment única, ja que la família propietària només ho
permet un o dos cops l'any. El preu és de 5 euros
els socis del museu Torre Balldovina i 7 euros els
que no ho són. Per obtenir més informació o ins-
criure's a l'activitat, cal posar-se en contacte amb
el museu.

El MMuseu aacollirà uun ttaller
de ffotografia aamb mmòbils

El proper dissabte 5 de novembre, de 18h a
20h, es farà al Museu Torre Balldovina un taller
de fotografia amb telèfon mòbil, on l'expert en el
camp fotogràfic, Fernando Prats, explicarà pau-
tes i trucs per fer unes millors instantànies amb el
telèfon mòbil. A més, Fernando Prats també por-
tarà diversos accessoris per millorar les fotogra-
fies. El preu del taller serà de 13 euros pels socis
del museu i 15 euros pels que no ho són.

EEll ccoorraazzóónn ddee llooss ccoolloommeennsseess 
hhaaccee ssoonnrreeíírr aa llaa nniiññaa RRooccííoo 

por Xavi Chica

El corazón solidario de la ciudadanía colomense
hizo sonreír a la niña Rocío, una entrañable criatura
de 5 años de edad a quien a los pocos meses de na-
cer se le detectó microcefalia y parálisis cerebral.
Desde entonces padece secuelas, no puede caminar,
tiene retrasos en su desarrollo y tampoco puede ha-
blar. Sus padres necesitaban fondos para poder seguir
llevándola a un centro especializado y para adquirir
un andador ortopédico que facilite su movilidad.

Con el fin de ayudar a la familia de Rocío, el Com-
plex Esportiu Torribera habilitó sus instalaciones para
llevar a cabo una jornada benéfica. Rápidamente se in-
volucraron otras entidades de la ciudad, como Run-
ning Vigía y Dojo Can Peixauet, además de la Federa-
ción IKO España de Karate, quienes tienen una gran
capacidad de movilización de gente. El resultado fue
un magnífico evento solidario en el que se recaudaron
6.638 euros gracias a la participación de 1.197 perso-
nas. Entre ellas, también cabe destacar la presencia de
la Agrupació Colomenca d’Aficionats a la Fotografía
(ACAF), els Gegants de Santa Coloma y la aportación
de Carlos Ladera, Paulina Barbi y Los Vengadores,
quienes el día anterior habían llenado una hucha soli-

El padre y la madre de Rocío, con su hija feliz. 

Los organizadores de este evento solidario con Rocío.

“
“

EEll aaccttoo bbeennééffiiccoo eenn TToorrrriibbeerraa ffuuee uunn
rroottuunnddoo ééxxiittoo;; qquuiizzááss ssoobbrróó eell aaffáánn

ddee sseerr pprroottaaggoonniissttaa ddee qquuiieenn nnoo lloo eess
daria gracias a un concierto. Autoridades políticas, en-
tre ellas la alcaldesa Núria Parlon, así como el cantan-
te de La Voz Rafa Bueno, no se quisieron perder
tampoco la cita. Del fin de semana cabe remarcar la
encomiable tarea que llevaron a cabo durante horas los
miembros y voluntarios de Running Vigía, quienes se
sacaron de la manga una carrera de obstáculos estu-
penda.

La ola de solidaridad emocionó a los padres de Ro-
cío (José Manuel y Ana María), quienes no pudieron
reprimir las lágrimas. “Este evento nos va a suponer
mucha ayuda y mucha fuerza. Nos hemos dado cuen-
ta de que la gente de Santa Coloma es muy sensible.
Ojalá todos los niños que lo necesiten puedan tener un
acto como éste”, expresó el padre. “El Ayuntamiento
también nos ha ayudado con el tema de la vivienda.
Estuvimos un tiempo para conseguirla, pero luego sí
que se ofrecieron a ayudarnos con un alquiler social y
un piso adaptado para nuestra niña”, añadía Ana Ma-

ría mientras Rocío se divertía con la demostración de
un centenar de karatekas.

Todos los organizadores de este evento merecen
un gran aplauso por haber ayudado a una familia co-
lomense en apuros. Sin ellos, el acto no habría sido
posible. Sin embargo, y no es la primera vez que su-
cede, en estas citas benéficas siempre aparece al-
guien con demasiado afán de protagonismo y ello
acaba derivando en discusiones innecesarias (las re-
des sociales las carga el diablo) que empañan el espí-
ritu solidario de la jornada. La verdadera solidaridad
no debe tener ni nombre ni apellidos.
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Temyque ooptarà eel ddia 224
al PPremi TTatiana SSisquella

L'entitat colomenca Temyque, que lluita contra
l'esclerosi múltiple, optarà aquest
proper 24 d'octubre a guanyar la
tercera edició del Premi Tatiana
Sisquella que atorga el diari cata-
là Ara. Es tracta d'una excel·lent
notícia per a Temyque, que des-
envolupa una tasca incansable
vers les persones amb esclerosi
múltiple fent alhora una gran di-
vulgació del coneixement de la malaltia.

El premi Tatiana Sisquella, en honor a la pe-
riodista catalana que va morir amb 35 anys arran
d'un càncer, valora la contribució social d'una per-
sona, entitat o servei que impulsi accions que re-
percuteixin positivament en persones desafavori-
des. Aquestes accions ajuden a reduir la desigual-
tat i estimulen la tasca social i cívica.

Quart CConcurs dde ccartells
de pprevenció dde lla SSida 

El Servei de Salut Pública i Atenció als Consu-
midors i l’associació Asaupam, amb el suport de
l’Obra Social La Caixa, ha obert el 4t Concurs de
Cartells de prevenció de la Sida 2016. El cartell
guanyador serà utilitzat en la campanya municipal
de prevenció de la sida d’enguany.

S’hi pot presentar qualsevol persona que tingui
fins a 25 anys. El premi és de 500 € dels quals 300
euros es donaran en la nova moneda local de San-
ta Coloma. Els cartells es poden lliurar fins el 30
d’octubre a l’OIAC i hauran de tenir una propos-
ta gràfica i un lema preventiu.

Arriba eel 77è CConcurs dde
Relats dde VVoluntariat SSocial 

El 7è Concurs de Relats de Voluntariat Social,
organitzat per la Federació Catalana de Volunta-
riat Social (FCVS), arriba també a Santa Coloma.
Després de l’èxit assolit a les convocatòries cele-
brades aquest any a Girona, Lleida i Tarragona, és
el torn que les persones de la província de Barce-
lona i els seus municipis, puguin explicar i com-
partir la seva experiència de voluntariat en el marc
d’una entitat social.

Els relats es podran presentar a través d’un for-
mulari en línia fins el 28 d’octubre. Un jurat for-
mat per persones coneixedores del món literari i
del voluntariat, decidirà els relats guanyadors, que
es faran públics el 16 de desembre.

EEllss rreeffuuggiiaattss,, tteemmaa cceennttrraall ddee lleess
JJoorrnnaaddeess ppeerr llaa CCooooppeerraacciióó ii llaa PPaauu
Obrint fronteres va ser el lema

de les Jornades de Cooperació i
Solidaritat d’aquest mes d’octu-
bre, que han comptat amb un
programa d’activitats que posa
l’accent de manera especial en
la situació de les persones refu-
giades. Enguany, la novetat
principal va ser la instal·lació
d’una gran carpa a la plaça de la
Vila els dies 6,7, 8 i 9 d’octubre,
la qual va acollir els actes més significatius, entre els
quals la inauguració oficial.

Un bon nombre d’activitats es desenvoluparan als
instituts, els centres cívics i les biblioteques i tindran,
en general, un to festiu i reivindicatiu. Entre d’altres,
en podem citar les exposicions “Mediterrani mare
mortum”, que ha estat organitzada per Gramenet

Acció Solidària, i “Camps de
voluntariat: roda el món i agi-
ta el teu entorn”, del Servei
Civil Internacional de Cata-
lunya (Biblioteca del Fondo).
També s’han programat
col·loquis sobre les persones
LGTBI als instituts i una ma-
rató de contes solidaris.

D’altra banda, ara fa 20
anys es va posar en marxa el

Consell de Solidaritat i Cooperació de Santa Coloma,
un dels primers ens participatius d’aquesta mena a
Catalunya. Des de l’octubre de 1996, el Consell ha
acollit una cinquantena d’entitats. Al voltant de 350
persones compromeses hi han participat i han con-
vertit aquest organisme en una referència per al de-
bat, la reflexió i les propostes d’accions.

El CCorrellengua vvetllarà pper lla
unitat ii nnormalització ddel ccatalà

per Xavi Chica

El Correllengua, que aquest 2016 arriba a la seva 20a
edició, se celebrarà durant octubre i novembre a Santa
Coloma amb un llarg programa d’activitats amb què es
vol vetllar per la unitat i la normalització de la llengua
catalana. L’acte inaugural del Correllengua 2016 va tenir
lloc el 9 d’octubre a l’Auditori Can Roig i Torres amb la
lectura del manifest, a càrrec de la periodista colomen-
ca Odei A. Etxearte.

La pintada d’un mural (15 d’octubre), una ballada de
sardanes (23 d’octubre), diverses activitats en honor de
l’escriptora Montserrat Roig, entre elles un itinerari
(29 d’octubre) i un tríptic poètic del Barcelonès Nord
(12 de novembre) són alguns dels actes programats.

La comissió organitzadora local del Correllengua
2016 està integrada per Gramenet per la Independèn-
cia, Amics del Fondo, Ca la Sisqueta, CE Puigcastellar,
Fòrum Grama, Grup de Dones Artemis, Òmnium, Or-
feó Tanit i Patronat Pro Aplec-Amics de la Sardana. Hi
col·laboren l’Assemblea de Joves Gramenet del Besòs,
la Biblioteca Central, l’Heura, CUP-Gent de Gramenet,
ERC, ICV, Laietans de Gramenet, Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans i SOM Gramenet.

Com en anys anteriors, el ple municipal va donar su-
port al Correllengua 2016. El ple , amb els vots favo-

“

“

EEll ppllee,, aammbb eell vvoottss ddee PPSSCC,, SSOOMM ii 
GGeenntt dd’’EEssqquueerrrreess,, vvaa vvoottaarr aa ffaavvoorr ddee
llaa mmoocciióó ddee ssuuppoorrtt aall CCoorrrreelllleenngguuaa

rables de PSC, SOM Gramenet i Gent d’Esquerres-
ICV-EUiA, reconeix el Correllengua com a instru-
ment reivindicatiu de la societat a favor de la plena
normalització en l’ús social de la llengua catalana
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la
seva unitat. Ciutadans i Partit Popular van votar en
contra del text de la moció.

Ciutadans està en contra del Correllengua.

Sushi - Soba
t’ofereix la més exquisida

varietat de Cuina Japonesa
que pots trobar a Barcelona.

Fes la teva comanda
per telèfon

i vine-la a buscar
o te la portem a casa

C/. Sant Josep, 22
08922 Santa Coloma de Gramenet

Telèfons: 93 541 55 88 / 626 26 60 76
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El PPassatge IInsòlit pprepara
la ccelebració ddel sseu ffestival

Amb l’objectiu d’obrir-se més a la ciutat i que es
pugui percebre més l’arribada del festival, el Passat-
ge Insòlit està apuntalant els darrers detalls de l’es-
deveniment que omplirà de màgia i entreteniment
els jardins de la Torre Balldovina. El festival tindrà
lloc el 21, 22 i 23 d’octubre (de 18h a 23 h i ja s’ha
convertit en una de les cites de referència dins la
programació firaire a Catalunya. Poden ampliar
l’ampliació de l’esdeveniment en les pàgines espe-
cials incloses en aquesta edició de El Mirall.net.

Ganadores dde llos PPremios
de TTextos dde CCarro dde BBaco

Los ganadores de los Premios de Textos de Te-
atro Carro de Baco 2016 fueron los siguientes: la
obra ganadora fue para Luna, de Antonio Cre-
mades Cascales. Hubo dos accésits, para Madre
Mar, de Luis Fernando de Julián, y La Salida, de
José Manuel Fernández Argüelles. Además
hubo una docena de menciones especiales.

Els TTrabucaires eescenifiquen
la 99a GGuerra ddel FFrancès 

El 17 de se-
tembre, els Tra-
bucaires de San-
ta Coloma van
recrear la Guerra
del Francès de
1808 pels carrers
de la ciutat, una
tradició amb 9
anys d'antiguitat i que l'organització valora com
un èxit: “Ens ho vam passar molt bé, la gent va
respondre de forma molt positiva com cada any, i
l'entesa amb les associacions i comerços implicats,
així com amb els actors que van col·laborar de les
companyies colomenques Blanco Amistad i Carro
de Baco va ser molt bona", destaca Juan Ávila,
secretari dels Trabucaires de Santa Coloma.

L’EXCÈNTRICA va in-
augurar el seu segon local a la
ciutat, situat a l’Avinguda Pa-
llaresa número 103, que serà
un espai especialitzat en dan-
sa, circ, esgrima i projectes
teatrals professionals. Un es-
pai per a la formació i les arts
escèniques obert a la ciutat.

Els assistents van poder
gaudir d’un vermut el diu-
menge 2 d’octubre. En l’acte
inaugural també es va comp-
tar amb l'actuació de la Xa-
ranga Excèntrica i la col.la-
boració d'alguns dels alum-
nes i professors de l’Excèn-
trica. El creixement de l’Ex-
cèntrica ratifica el bon mo-
ment de les arts escèniques a
Santa Coloma.

Miquel 
Serra, Petry
Jiménez y
Joan 
Fernàndez,
en l’acte de
presentació
de la nova
programació.

Els 44.540 eespectadors ddel ccurs
passat eestimulen LLa CColmena

per Xavi Chica

Arran de la inauguració de la nova sala del carrer
Francesc Viñas, el Teatre La Colmena travessa una no-
va etapa il·lusionant que està contribuint al bon mo-
ment de les arts escèniques a Santa Coloma. Fa pocs
dies es va presentar la nova programació amb la qual
s’espera superar els 4.540 espectadors de la temporada
passada, en què s’hi van representar 36 obres i una se-
tantena de funcions. Xifres molt destacables tenint en
compte que només hi ha 72 butaques a la sala.

Després de les representacions de Coral Romput i
Toc Toc i d’una sèrie de monòlegs d’humor consa-
grats al retorn de les vacances, els propers dies 14, 15
i 16 d’octubre es podrà veure a la seu de La Colme-
na l’obra Después de la lluvia, a càrrec del Grup de Te-

atre La Colmena. L’últim cap de setmana d’octubre i
el primer de novembre es representarà Paraules Enca-
denades, també del grup de teatre local. La companyia
colomenca Cocoteva proposarà el seu espectacle
Sardinas els dies 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de novembre,
mentre que la setmana de Nadal hi haurà la tercera
Mostra de Teatre Familiar amb el Festival Borinot.
Les persones que comprin tres entrades per acudir al
Teatre La Colmena rebran una quarta de franc.

“

“

AArraa vvooll ccrreeaarr uunn tteeaattrree ddee tteemmppoorraaddaa ii
qquuee uunnaa pprroodduucccciióó ppuugguuii eessttaarr dduueess,,
ttrreess oo qquuaattrree sseettmmaanneess rreepprreesseennttaanntt-ssee
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BOCAPIZZA
PIZZA AL CORTE
PASTA SERVICIO A

DOMICILIO

Para 
degustar

en el local 
o llevar

HORARIO: 
De 19 a 24 h
cerrado Martes

Mestre J. Martorell, 6

Tel. 93 018 85 51
Santa Coloma de Gramenet

Gran assortit
d’entrepans
freds i calents

Crêppes
dolços i salats

Gofres

Orxata

Granissats

Gelats

Cafès, ttes...

Avda. Generalitat, 50  Telèfon 93 466 00 04
08922 Santa Coloma de Gramenet

EEssmmoorrzzaarrss,, bbeerreennaarrss ii ppllaattss ccoommbbiinnaattss

per Albert Vilardaga

La segona edició de tar-
dor/hivern de la passarel·la
de moda que organitza l'A-
grupació del Comerçi la
Indústria (ACI) arribarà el
proper dissabte 15 d'octu-
bre a la plaça de la Vila
amb la participació rècord
de 40 comerços de la ciu-
tat, una xifra superior com-
parat amb edicions ante-
riors.

Aquesta serà la quarta
edició de la passarel·la de
moda que organitza l'A-
grupació, la segona que se
celebri en aquesta època de
l'any i es farà per primera
vegada a la plaça de la Vila.
Una altra de les novetats
d’aquesta edició és l'horari, ja que en enteriors casos
s’havia celebrat al matí, i en aquest cas, com a conse-
qüència del volum de negocis participants, es farà de
11 a 14h i també a partir de les 17.30h i fins que aca-
bin les desfilades, que l'organització calcula que serà
aproximadament sobre les 21h.

Els diferents comerços participants mostraran el
seu estil i les seves últimes novetats, al matí serà el
torn per a la desfilada canina, infantil i de comple-
ments, mentre que a la tarda es farà la desfilada de ro-
ba d'adults.

Cada comerç farà una
performance personalitza-
da en què participaran
alumnes de diferents esco-
les de ball i gimnasos de la
ciutat: Escola de ball Art
& Move, Escola de Dansa
L'Atelier des artistes,
Amics del Ball de
Santa Coloma, Esco-
la de Dansa Yolanda
Valero, Grupo de Bai-
le Flamenco Sensacio-
nes, Compañía de Dan-
za Española y Flamenco
Los Mulero, Escola de
Ball Minimal Dance Stu-
dio, Club Rítmica Gim
Vanes Sport, Can Peixauet

Karate Kyokushin i diferents grups de ball dels cen-
tres cívics de la ciutat.

A la tarda, a partir de les 17.30h començaran els ta-
llers infantils, on els més menuts podran pintar-se la

cara o pintar i dibuixar,
entre altres. També s'en-
tregaran els premis  als
guanyadors de la targeta
ciutat, que en aquesta oca-
sió es tracta de 3 sopars
per a dues persones. Els
premiats seran avisats el
dia abans. El relleu l'agafa-
rà l'Excèntrica que farà
una actuació musical, a
més d’una mostra dels
seus tallers i activitats més
destacades.

A la tarda, l'organització
té alguna sorpresa més
preparada, però han pre-
ferit mantenir la incògnita
i la sorpresa fins a l'últim
moment.

“

“

4400 ccoommeerrççooss ppaarrttiicciippaarraann eenn llaa sseeggoonnaa
eeddiicciióó ddee llaa ppaassssaarreell··llaa ddee mmooddaa ddee

ttaarrddoorr//hhiivveerrnn eenn hhoorraarrii ddee mmaattíí ii ttaarrddaa

A úúltima hhora sserà eel ttorn 
per lla lllenceria ii eel ttuppersex

Una de les novetats de la passarel·la de moda de
tardor/hivern d’enguany és que a última hora, al

voltant de 2/4 de 9, començarà
una desfilada molt especial, la de-
dicada a la llenceria i al tupper-
sex.

En aquesta desfilada es po-
dran veure les últimes tendèn-
cies que ofereixen diferents
comerços de la ciutat pel que

fa a la roba interior sexi, i tam-
bé una mostra de les novetats en el camp de

les joguines sexuals, a més d'una mostra de les
més utilitzades.

En mmarxa uuna nnova eedició
de lla JJugateca AAmbiental

Fins a finals de novembre, els colomencs po-
dran gaudir d'una nova edició de la Jugateca Am-
biental al parc de Can Zam. Aquest projecte, que
va començar a funcionar al novembre de 2014, té
com a finalitat promoure els jocs en família i l'e-
ducació ambiental.

La jugateca està oberta de les 11:30 a les 13:30
hores, i algunes de les activitats que s'hi faran són:
Descobrim diferents ecosistemes metropolitans
(30 d'octubre), Anellament científic d'aus (6 de
novembre), Recursos o residus (13 de novembre),
Qui viu a l'estany? (20 de novembre).

Tornen lles aactivitats dde
tardor aa ll'Ecometròpoli

El Centre Ecometròpoli fa cinc anys de vida i
prop de 62.000 persones s'han apropat a gaudir
de les seves activitats per fer un món més sosteni-
ble. Enguany tornen les activitats programades
durant la tardor-hivern, que van començar a mit-
jans de setembre, que seguiran el mes d'octubre i
acabaran a finals de novembre.

Aquest mes hi ha programades diferents activi-
tats a les 11h: Instal·lació de caixes nius d'eriçons
i ratpenats a Ecometròpoli i a la Vinya d'en Saba-
ter (16 d'octubre), Gimcana per la natura (23 d'oc-
tubre) i Les plantes medicinals: taller d'ungüents i
xarops (30 d'octubre).

Anellament dd’ocells pper
mostrar lla ggran ddiversitat

El 4 i 10 de setembre es van dur a terme al Parc
Fluvial dues sessions d’anellament dirigides per
Xavier Larruy, biòleg i anellador expert en ocells.
Aquestes activitats, organitzades per la Diputació
de Barcelona, tenien l’objectiu de mostrar la gran
diversitat i quantitat d'ocells que s’aturen durant
les migracions als canyissars, herbassars i a la llera
del riu a l'alçada de Montcada i Reixac. Malgrat la
calor que va fer els dos dies, el nombre de partici-
pants va ser nombrós.

Imatge d’'una passarel·la de moda anterior celebrada a la ciutat.

LLaa ppllaaççaa ddee llaa VViillaa aaccoolllliirràà uunnaa
ppaassssaarreell··llaa ddee mmooddaa ddee rrèèccoorrdd
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ACTIVITATS
15 d’octubre                   
VISITES  GUIADES  A  LA  VIN-
YA  D'EN  SABATER
En Pere Pascali i en Jaume
Galobardes han programat vi-
sites teatralitzades per tal de
conèixer els primers raïms de
la vinya colomenca.
La Vinya d’en Sabater
Preu: gratuït. Cal inscripció.

15 d’octubre                   18.00h
10È  ANIVERSARI  CLUB
XTREME  FM
Enregistrament públic del
programa de ràdio Club Xtre-
me FM amb motiu de la cele-
bració del 10è Aniversari.
Museu Torre Balldovina.
Preu: gratuït. Places limita-
des.

15 d’octubre                   18.00h
FESTA DE SANT GALDERIC.
XX  TROBADA CASTELLERA
Trobada castellera a Rubí amb
la participació dels Laietans
de Gramenet, els castellers de
Mollet i els castellers de Rubí.
Rubí. Laietans de Grame-
net.
Preu: gratuït.

16 d’octubre                   10.00h
XX ANIVERSARI DE L’OR-
FEÓ  TANIT
Trobada amb el conjunt d’en-
titats culturals de la ciutat, per
celebrar amb un to festiu la
relació entre les entitats.

Museu Torre Balldovina.
Preu: gratuït.

16 d’octubre                   12.00h
DIADA DE TARDOR
Trobada castellera amb la par-
ticipació dels castellers de
Santa Coloma i els manyacs
de Parets.
Plaça de la Vila.
Preu: gratuït.

16 d’octubre                   12.00h
TROBADA CASTELLERA
Amb la participació de la colla
castellera Laietans de Grame-
net i els castellers de Gavà.
Gavà. Laietans de Grame-
net.
Preu: gratuït.

16 d’octubre                   12.00h
DIADA DELS PASSADORS A
SANT ADRIÀ DEL BESÒS
Trobada castellera amb els
castellers de Santa Coloma,
els castellers de Sant Adrià i
els vailets de Gelida.
Sant Adrià del Besòs. Cas-
tellers de Santa Coloma
Preu: gratuït.

17 d’octubre                   18.00h
TITELLES
Actuació de El país de las pul-
gas, a càrrec de l’Elena i la Lí-
dia.
Biblioteca Central
Preu: gratuït.

21 d’octubre                   18.00h
TALLER INFANTIL
Cap nen sense llar. A càrrec
de Chone Orellana.
Biblioteca Central
Preu: gratuït. Cal inscripció.

29 d’octubre                   10.00h
ITINERARI MONTSERRAT
ROIG
Amb motiu de la novel·la Ra-
mona adéu es fa una ruta pels
escenaris literaris de la Barce-
lona de l’Eixample a càrrec de
Margarida Arnedo, de Conèi-
xer Barcelona.
Auditori Can Roig i Torres
Preu: gratuït.

5 de novembre            18.00h

TALLER DE FOTOGRAFIA
AMB MÒBIL
S’organitza un taller per des-
cobrir els secrets de com fer
millors fotografies amb el te-
lèfon mòbil.
Museu Torre Balldovina.
Preu: gratuït.

Fins el 21 de desembre 16h
CURSET DE SARDANES
Tots els dimecres, de 16h a
17h, la biblioteca organitza un
curs de sardanes.
Biblioteca de Can Peixauet
Preu: gratuït.

CONCERTS 
16 d’octubre                   13.30h
CONCERT  MUSICALMENT
Activitat matinal familiar be-
nèfica. Organització: Amics
del Malalt Mental.
Auditori Can Roig i Torres.
Preu: gratuït.

21 d’octubre                   21.00h
WILLY FUEGO
Willy Fuego presenta el seu
últim treball A Contracorrien-
te. Ens trobem amb onze can-
çons d’autor que barregen la
rumba més nostàlgica amb la
cúmbia, o el so del western,
amb lletres i poemes que trac-
ten d’amors desamors i mo-
ments quotidians.
Auditori Can Roig i Torres.
Preu: 8 euros.

21 d’octubre                   21.30h
NIT DE BLUES AMB MARC
CUEVAS

Reserva ja el sopar amb es-
pectacle a càrrec de Marc
Cuevas i a ritme del millor
blues.
El Racó de la Pili.
Preu: gratuït. Reserva amb
sopar: 10 euros.

28 d’octubre                   21.00h
ENSEMBLE DIAPASON
Una mostra actual sobre el
pols musical del nostre país.
Les obres descriuen el ventall
eclèctic de la nostra música,
barrejant estils tan diferents
com corrents musicals hi ha a
hores d’ara.
Auditori Can Roig i Torres.
Preu: 8 euros.

EXPOSICIONS
Fins el 31 d’octubre
RECERCA PER LA PAU
Emmarcada dins les activitats
de les Jorndes per la Pau i la
Cooperació.
Biblioteca de Can Peixauet
Preu: gratuït.

Fins el 6 de novembre
FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO
Un reflex del doble objectiu
de la Fundació: difondre el
fons pel pintor Eduard
Arranz Bravo i donar suport a
la creació emergent, represen-
tada per l’obra dels joves artis-
tes Germán Consetti, Raul
Lobo Baroja i Raul Paez.
Can Sisteré.
Preu: gratuït.

Fins el 6 de novembre
MILU.  ART URBÀ
El dissenyador, il·lustrador i
muralista colomenc, presenta
una selecció de dibuixos,
aquarel·les i alguns dels seus
projectes més significatius.
Can Sisteré. Sala B.
Preu: gratuït.

Fins el 20 de novembre
FAMS I ABUNDÀNCIES
L’exposició reflexiona sobre
com la gana i la inseguretat
han perseguit la humanitat
des dels inicis. Encara avui és

una realitat ben palesa que
provoca grans diferències so-
cials, fet que justifica una mi-
rada profunda i detinguda.
Museu Torre Balldovina.
Preu: gratuït.

LECTURA
11 d’octubre                   19.30h
AGUA,  UNA ODISEA DEL
FONDO
Presentació de la novel·la de
Lluís Tarrasón. L’odissea dels
emigrants que van poblar el
barri del Fondo per a aconse-
guir tenir aigua a casa, creuada
amb l’odissea personal d’una
infància que va sobreviure al
franquisme de l’època.
Biblioteca del Fondo
Preu: gratuït.

13 d’octubre                   19.30h
ENCARA,  PERE  QUART
30 poemes de Pere Quart en
el 30è aniversari de la seva
mort.Amb Jaume Forés i Lau-
ra Riera.
Can Sisteré.
Preu: gratuït.

15 d’octubre                   11.45h
PRESENTACIÓ  DEL  LLIBRE
KYOKUSHIN  KARATE  KATA
OYO  BUNKAI
Aquesta obra guiarà el lector
per un ràpid recorregut histò-
ric des dels sistemes de lluita
de l'antiguitat fins arribar a l'a-
plicació pràctica d'una tècnica
continguda en un kata de ka-
rate. De 10.30h a 11.30h es fa-
rà una classe oberta i pràctica
de les principals tècniques
contingudes en el llibre.
Seimar Dojo (C/Lluís
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Companys, 5-7).
Preu: gratuït.

17 d’octubre                   
TERTÚLIA LITERÀRIA
Tertúlia literària sobre el llibre
Els Records, de l’autor David
Foenkinos.
Aula d'Extensió Universi-
tària per a la Gent Gran
Preu: A consultar.

17 d’octubre                   19.30h
RODOLFO  DEL  HOYO.  ES-
CRIPTOR  DE  CAPÇALERA
Hi intervindran Lluís Soler,
director de la Biblioteca Cen-
tral, Chema Corral, historia-
dor, Gemma Creus, directora
de l’Escola Sant Just i Núria
Parlon, Alcaldessa de Santa
Coloma de Gramenet.
Biblioteca Central
Preu: gratuït.

20 d’octubre                   19.30h
NARRACIONS LLEGIDES
Acostament a la literatura en
prosa a partir de la lectura de
relats i fragments de novel·les
per part dels seus autors.
Comptarem amb: Ricard Ruiz
Garzón, Álex Hinojo i Salva
Redón.
Can Sisteré.
Preu: gratuït.

24 d’octubre                   18.00h
HORA DEL CONTE
Lectura de La maleta dels re-
fugiats. A càrrec de Gisela Lli-
mona.
Biblioteca Central
Preu: gratuït.

24 d’octubre                   19.00h
PRESENTACIÓ  NOU  CLUB
DE  LECTURA
Llegir el Teatre. A càrrec
d’Andreu Banús membre del
grup de Teatre La Colmena i
de l’Excèntrica
Biblioteca Central
Preu: gratuït.

25 d’octubre                   18.00h
CLUB DE LECTURA CAN PEI-
XAUET
Comentari de l’obra Vestido
de novia de Pierre Lamaitre.
Biblioteca de Can Peixauet
Preu: gratuït.

26 d’octubre                   17.00h
CLUB DE LECTURA

Trobada de presentació del
quatrimestre.
Biblioteca de Can Peixauet
Preu: gratuït.

26 d’octubre                   19.30h
CLUB DE LECTURA ESPE-
CIAL
Club de Lectura especial so-
bre el llibre de poemes Mal,
de Jordi Valls.
Biblioteca Central
Preu: gratuït.

27 d’octubre                   19.30h
APROPA’T  A  LES  LLETRES
COLOMENQUES
Autors colomencs a l’abast
del públic: Roser Caño Valls,
Rosa María Gómez Vico i
Domingo Sánchez Castelló
llegiran els seus poemes i na-
rracions.
Can Sisteré.
Preu: gratuït.

31 d’octubre                   18.00h
HORA DEL CONTE
Lectura del conte de La Cas-
tanyera. A càrrec de Santi Ro-
vira.
Biblioteca Central
Preu: gratuït.

TEATRE
14 i 15 d’octubre           21.00h
16 d’octubre                   19.00h
DESPUÉS DE LA LLUVIA
Des que van prohibir fumar a
l’oficina, el terrat és un dels
espais més concorreguts de
l’empresa. Els fumadors pu-
gen, per evadir-se, desfogar-se
i descobrir realment qui són
esperant que algun dia torni la
pluja.
Teatre La Colmena.
Preu: 6 euros. Amics del tea-
tre: 4 euros.

14 d’octubre                   21.00h
MAYTE  MARTÍN.  TEMPO  RU-
BATO
Mayte Martín, acompanyada
per la seva guitarra i un quar-
tet de corda clàssic, batega de
nou com a cantautora.
Teatre Sagarra.
Preu: 18 euros.

14 i 28 d’octubre          21.00h
ADULTERIS

Carol és una dona de mitjana
edat que arriba astorada a ca-
sa de la seva amiga la psicòlo-
ga Phyllis Riggs, qui li ha de-
manat que hi anés urgent-
ment. Phyllis li confessa que
ha esbrinat que el seu marit li
és infidel amb una altra dona.
Carro de Baco.
Preu: 6 euros.

15 d’octubre                   21.00h
LECTURES ESCOLLIDES
David Marín, director del Te-
atre Sagarra, ens fa una selec-
ció i una lectura dramatitzada
d’alguns dels textos escollits.
Acompanyament al piano,
Juanjo Marín.
L’Excèntrica.
Preu: 3 euros. Socis i alum-
nes: gratuït.

16 d’octubre                   18.00h
FESTIVAL SPOKEN WORD
9a edició del Festival que se
centrarà en la veu femenina.
El cartell està format per do-
nes artistes de diferents arts,
en les quals viu la paraula. La
seva poesia i la seva sonoritat
pessiguen l’aire i el temps,
buscant la màgia del follet, la
passió i la bellesa.
Teatre Sagarra.
Preu: A consultar.

16 d’octubre                   19.00h
LA SED
Una terrorífica i intrigant
aventura, amb tints de tragè-
dia grega, que reflexiona so-
bre la diferència de classes, la
venjança i el domini de la re-
pressió sobre el desig, i qües-
tiona l’art del teatre i l’ofici de
l’actor.
Carro de Baco.
Preu: 10 euros.

20 d’octubre                   
TEATRE LLEGIT
De l’obra Adrià, un torero ca-
talà, obra d’Assumpta Gonzá-
lez.
Aula d'Extensió Universi-
tària per a la Gent Gran
Preu: A consultar.

21 d’octubre                   21.00h
MAL  MARTÍNEZ.  EN  DES-
CONCERT
Després de l’èxit de la recent
sèrie televisiva Nit i dia, on
Marc Martínez era un psicò-
pata assassí, ara, com si fos
una continuació d’aquest pa-
per, l’actor se’ns presenta com
a cantautor cruel, feroç i a
voltes salvatge.
Teatre Sagarra.
Preu: 18 euros.

21 d’octubre                   21.00h
22 d’octubre                   20.00h
23 d’octubre                   19.00h
MUCHO RUIDO Y POCAS

NUECES
La comèdia romàntica de Wi-
lliam Shakespeare.
Carro de Baco.
Preu: 6 euros.

22 d’octubre                   21.00h
MOSTRA DE MICROTEATRE
Mostra de microteatre a l’Ex-
cèntrica amb col·loqui poste-
rior. Amb els actors Víctor
Vela i Úrsula Garrido.
L'Excèntrica.
Preu: 3 euros. Socis i alum-
nes: gratuït.

23 d’octubre                12.00h
EL CONTE DELS GEGANTS
DE SANTA COLOMA
El conte parla de quan va néi-
xer en Genís al poblat ibèric i
de com va marxar a viure
aventures pel món. Anys des-
prés, neix la Margarida quan
Santa Coloma ja fa segles que
s’ha establert a la vora del riu.
Teatre Sagarra.
Preu: A consultar.

28 i 29 d’octubre           21.00h
30 d’octubre                   19.00h
PARAULES ENCADENADES
La ment d’un assassí és un au-
tèntic laberint, com el joc de
les paraules encadenades. T’hi
atreveixes a entrar? Un thriller
de Jordi Galceran que et man-
tindrà enganxat a la cadira.
Teatre La Colmena.
Preu: 6 euros. Amics del tea-
tre: 4 euros.

XERRADES
18 d’octubre                  17.30h
COM  CANVIAR  ELS  TEUS
HÀBITS  PER  A  MILLORAR  LA
TEVA  VIDA
Organitzada per l’Hospital de
l’Esperit Sant.
Biblioteca de Can Peixauet
Preu: gratuït.

19 d’octubre                  17.30h
LA  GEMMA  MÉS  ANTIGA:
EL  ZIRCÓ
Conferenciant: Joaquim M
Nogués Carulla. Dr. en Geo-
logia per la UB. Professor de
Cristal·lografia i Mineralogia
de la Facultat de Geologia
UB.
Aula d'Extensió Universi-
tària per a la Gent Gran
Preu: Socis Aula-30 euros
anuals; Socis Centre Excur-
sionista Puig Castellar-25 eu-
ros anuals.

20 d’octubre                   19.30h
LES NOCES DE FIGARO
Xerrada de Pol Avinyó sobre
Le nozze di Figaro de Wolf-
gang Amadeus Mozart, nova
òpera al Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona.

Biblioteca Central
Preu: gratuït.

26 d’octubre                  17.30h
LA  IMPORTÀNCIA  ELS  CON-
TES  INFANTILS
Conferenciant : Mercè Collell
Badia. Psicòloga Clínica per la
UB. Psicoanalista en exercici.
Aula d'Extensió Universi-
tària per a la Gent Gran
Preu: Socis Aula-30 euros
anuals; Socis Centre Excur-
sionista Puig Castellar-25 eu-
ros anuals.

27 d’octubre                  19.00h
PREJUDICIS  RELIGIOSOS AC-
TUALS
Organitzat per l’ACDI.
Biblioteca de Can Peixauet
Preu: gratuït.

27 d’octubre                  20.00h
MIGRACIONS,  MURS  I  FRON-
TERES
Segona xerrada del cicle De-
bats 2016. Conferenciants:
Àgata Sol Rueda, representant
de la CONFAVC en temes de
migració, Diplomada en Tre-
ball Social, Llicenciada en An-
tropologia Social i Cultural,
Màster en Mediació Comuni-
tària. Eunice Romero Rivera,
Llicenciada en Ciència Políti-
ca, Postgrau en Polítiques Pú-
bliques al TEC de Monterrey
(Mèxic).
Biblioteca Central
Preu: gratuït.

2 de novembre             17.30h
CERVANTES  I  SHAKESPEA-
RE:  DUES  FIGURES  UNIVER-
SALS
Conferenciant: Margarida Co-
dina, llicenciada en Filologia
Hispànica i en Teoria de la Li-
teratura i Literatura Compara-
da per la UAB. Novel·lista, as-
sagista i autora de llibres per a
l'ensenyament i quaderns de
reforç per l’ESO.
Aula d'Extensió Universi-
tària per a la Gent Gran
Preu: Socis Aula-30 euros
anuals; Socis Centre Excur-
sionista Puig Castellar-25 eu-
ros anuals.
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Horario
9:30 a 13:30 / 15:30 a 19:30

Lunes tardes 15:30 a 19:30
Sábados mañanas y 2 tardes al mes

C/ Santa Coloma, 10
08921 Santa Coloma Grnet
Tel. 601 28 78 09
Tel. 936 010 479

Centre veterinari Peluts Santa Coloma
Escola de perruqueria canina i felina Artero. 

Especialistes en pinsos naturals i complements.

Tel. 93 466 67 32
Balldovina, 21 - Santa Coloma de Gramenet

recordeu que podeu gaudir 
cada dels nous menús o 

de la carta de la temporada

Obrim  tots  els  dies  a  migdia
i  divendres  i  dissabte  a  la  nit
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Presenten la 
36a edició 
del PAECC 

Amb l'inici del curs esco-
lar, també va presentar-se el
36è Programa d'activitats
educatives complementàries,
el PAECC, que enguany ofe-
rirà  275 propostes per com-
pletar la formació dels estu-
diants de Santa Coloma.
També es va donar a conèi-
xer el Pla de Formació de zo-
na del Centre de Recursos
Pedagògics de la  Generalitat
a més del programa d'activi-
tats 2016-17 del Casal del
Mestre.

En l'acte de presentació
del PAECC, que va tenir lloc
a la Biblioteca Singuerlín,
l’alcaldessa Núria Parlon va
afirmar que “cal treballar per
tal que l'educació pública tin-
gui els recursos necessaris
per mantenir-se com a edu-
cació de qualitat”.

Millores en    
alguns centres
de la ciutat 

Durant l'estiu s’han fet
obres de millora en diferents
centres escolars de Santa Co-
loma, sent les del col·legi Fe-
rran de Sagarra les de més
complexitat (encara estan en
execució).

Al Ferran de Sagarra, s'es-
tan fent obres de substitució
de baixants i cobertes. A
l’Escola Sagrada Família, van
fer-se obres de reforç estruc-
tural, la rehabilitació de la co-
berta i la substitució de les
baranes de l’escala principal.
Per últim, a l'Escola Gaudí
s'han fet treballs de reforç es-
tructural, substitució de fus-
teries i petits arranjaments en
l’edifici principal.

La sensació general entre la
ciutadania és que la pitjor
època de retallades ja ha pas-
sat, però això no vol dir pas
que la situació en l’educació
pública catalana s’hagi recu-
perat d’uns anys molt difícils.
L’Assemblea Groga Grame-
net alerta que la situació no és
gens bona. “Les ràtios no pa-
ren de pujar i ens trobem amb
tancaments de línies de l’esco-
la pública, manca de docents,
tècnics, auxiliars. La situació a
Secundària encara pot arribar
a ser més greu si, com sembla,

al final no es construeix un
nou institut a  Santa Coloma”,
denuncien des de l’Assem-
blea, que demana mesures
perquè no es continuï amb la
massificació a les aules i tam-
bé augment de personal.

Per posar sota la lupa la si-
tuació actual, l’Assemblea
Groga va reunir-se de forma
extraordinària el passat 21 de
setembre al Puig Castellar.
Aquest 6 d’octubre també, han
començat a parlar de les ac-
cions a seguir en una trobada a
Ca la Sisqueta.

La Bastida, un dels instituts de Santa Coloma. 

El ccurs aarrenca aamb 115.012 eescolars ii 22.256 aalumnes aa ssecundària, pperò aaquests úúltims ccreixeran een eel ffutur

Es descarta construir un nou institut 
per l’augment d’alumnat a secundària

El novè curs 
amb programa
de reutilització
de llibres 

Fa nou anys que es va po-
sar en marxa el programa de
reutilització de llibres, una
iniciativa envejada en altres
municipis catalans. El curs
2007-08, llavors amb Bar-
tolomé Muñoz a l'alcaldia,
va ser el primer en què el
govern socialista va implan-
tar un sistema que  llavors
era pioner.

L'Ajuntament colomenc
inverteix prop d’un milió
d’euros en el desenvolupa-
ment dels programes de
reutilització de llibres de
text, del qual se'n beneficien
totes les escoles públiques i
concertades d’educació in-
fantil i primària, i en l’adqui-
sició d’ordinadors ultrapor-
tàtils per a l’alumnat de pri-
mer d'ESO també de tots
els instituts, públics i con-
certats, de la ciutat.

“

“

Les vuit escoles 
bressol municipals
acullen 624 infants 

de 0 a 3 anys 

per Xavi Chica

Un total de 15.012 escolars
van començar el curs als 30
col·legis de la ciutat i 2.256
alumnes més ho van fer en
els instituts colomencs. La in-
èrcia demogràfica dels pro-
pers anys plantejarà reptes
per donar cobertura a tots els
estudiants de secundària com
a conseqüència del boom que
es va viure en cursos ante-
riors a primària. Sembla, pe-
rò, que l’opció de construir
un nou institut quedarà des-
cartada.

Per quart any, l'Ajuntament
continua desenvolupant el
programa de beques menja-
dor per als escolars amb
menys recursos. Enguany, un
error informàtic va propiciar
un retard en la recepció del
llistat de becats, a qui se'ls ga-
ranteix un àpat equilibrat, gra-
tuït i diari.

Les vuit escoles bressol mu-
nicipals acullen enguany 624
nens i nenes de 0 a 3 anys. Les
classes van començar el 7 de
setembre, una setmana abans
que la resta d’alumnes, per fa-

cilitar la conciliació laboral i
familiar. L'Escola Bressol de
les Oliveres va ser la única que
va començar amb vacants; la
resta de centres van omplir
totes les places i comptaven

amb llistes d'espera.
Al curs 2016-2017, Santa

Coloma s'adherirà al Progra-
ma Ciutats Orientadores, que
servirà per unificar criteris a
l’hora d’establir les accions
orientatives en educació. A
més, a través dels Programes
de Diversificació Curricular,
es treballarà perquè dismi-
nueixi la taxa d’abandona-
ment escolar entre els  alum-
nes de tercer i quart d'ESO.

Denuncia qque lles rràtios nno pparen dde ppujar ii qque hhi hha mmanca dde ddocents, ttècnics ii aauxiliars

L’Assemblea Groga no abaixa la guàrdia

Una de les manifestacions dels darrers cursos de l’Assemblea Groga. 
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Desguaces M.A.R.

Tel./Fax  93  391  11  02  Mòvil  607  970  517

SSuu  ddeessgguuaaccee  eenn  SSaannttaa  CCoolloommaa
RReettiirraammooss  ssuu
ccoocchhee,,  mmoottoo  
oo  ffuurrggoonneettaass
VVeennttaa  ddee
rreeccaammbbiiooss
TTrráámmiitteess  ddee  bbaajjaa
cceerrttiiffiiccaaddaa

AAllppss,,  1122  -SSaannttaa  CCoolloommaa
Horario:  8:30  a  13:30  y  15:30  a  19:30.  

Sabado  sólo  mañanas.

Guia de
Serveis

RAFA
DÍAZ

PERRUQUERS

LA TEVA
NOVA

IMATGE

San Jerónimo, 53
Tel. 93 391 73 01

08921 Santa Coloma de
Gramenet

ARTICULOS DE REGALO

Pompeu Fabra, 20-Tel/Fax 93 385 86 03
08922 Santa Coloma de Gramenet

- C/ Reloj, 7-9                     93 392 93 52  
- Av. Santa Coloma, 54       93 386 68 00

Santa Coloma de Gramenet

- C/ Felip II, 21                    93 408 77 32
Barcelona

PRODUCTOS Y APARATOS 
PROFESIONALES 

PARA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Venta al mayor y al detalle

¿VAS A MONTAR TU PROPIA
PELUQUERÍA

O CENTRO DE ESTÉTICA?
¡CONSÚLTANOS! 

EN CAROBELS TENEMOS 
LOS MEJORES PRECIOS

SE TRASPASA

Un anunci en 
aquesta secció pot
sortir per només 

18€€ mensuals

PINTURAPINTURA

PEQUEÑAS REFORMAS
EN EL HOGAR

LLÁMENOS

Tel. 633 113 361

PRESUPUESTOS 
SIN COMPROMISO AUTOTALLER

Cultura, 79
Tels. 93 466 26 54  - Fax 93 466 84 98
08922 Santa Coloma de Gramenet

REPARACIONS MULTIMARCA

Mecánica
Electricidad
Chapa
Pintura
Neumáticos

Montse

Cultura, 79 - Tels. 93 466 26 54  - Fax 93 466 84 98
08922 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona

VENDA DE VEHICLES NOUS I USATS

GARANTíA
24 MESES

ppiieezzaass  yy  mmaannoo  ddee  oobbrraa
rreeppaarraacciióónn  yy  

mmaanntteenniimmiieennttoo

AUTOTALLER

Tu taller en 
Santa Coloma de Gramenet.

Tenemos
convenios con

las mejores
compañías de

seguros

PREPARESE 
PARA EL INVIERNO.
HAGA SU PUESTA A
PUNTO YA!
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EEnn llaa BBiibblliiootteeccaa ddee SSiinngguueerrllíínn ttuuvvoo lluuggaarr llaa pprriimmeerraa aassaammbblleeaa eessttaattaall ddee mmuunniicciippiiooss LLiibbrreess ddee TTrraattaa

Santa Coloma quiere abanderar la
lucha contra el tráfico de personas

Previsto un   
desahucio para
el 11 de octubre 

La PAH-Gramenet ha in-
formado de que hay un  des-
ahucio previsto este martes
11 de octubre en la calle Bee-
thoven  (09.30h). Además, el
13-O se acompañará a los
juzgados a la vecina colomen-
se Lorena (10h), también
afectada por un desahucio.

Una colomense
lleva año y medio
sin diagnóstico 

La vecina colomense Ire-
ne Sevilla, con un trastorno
en la marcha del pie izquier-
do y con problemas también
en la pierna derecha, lleva
más de un año y medio sin
diagnóstico y cada vez pue-
de andar menos, según de-
nuncia en su Twitter.

La asamblea de municipios contra el tráfico de seres humanos tuvo lugar en la biblioteca de Singuerlín. 

APARATOSO ACCIDENTE, afortunadamente sin graves consecuencias físicas para los im-
plicados, el que tuvo lugar el sábado 8 de octubre en el cruce que une tres de las vías principales
de la ciudad: Llorenç Serra, Francesc Macià y Avenida Santa Coloma. El choque tuvo lugar cer-
ca de las 13.45 horas y el impacto fue tan considerable que uno de los vehículos afectados vol-
có, como se puede observar en esta fotografía de Sergi Bernal, a quien agradecemos su colabo-
ración con El Mirall.net. Este cruce es peligroso por la imprudencia de muchos conductores que,
bajando de Lorenzo Serra, giran a la izquierda por avenida Santa Coloma haciendo caso omiso
de la prohibición existente. Las infracciones son habituales y se suman a las que se pueden pre-
senciar constantemente en avenida Santa Coloma, donde decenas de vehículos se paran en ple-
no carril bus dificultando la circulación del resto.

La violencia de 
género sigue 
angustiando a
la ciudadanía 

Cada primer martes de
mes, como se puede ver en
esta fotografía tomada por
Alexandra Sevilla, la ciuda-
danía colomense se mani-
fiesta en contra del terroris-
mo machista en un acto de
repulsa en la Plaza de la Vi-
la.

El colectivo feminista
Dones en Lluita convoca
ese día a una ciudadanía que
está angustiada por una la-
cra que parece no tener fin,
y contra la que cabe tomar
medidas urgentes.

“
“

La puesta en escena
de la asamblea 

fue muy pobre para
un tema tan serio 

El 23 de septiembre, Día
Internacional contra la Ex-
plotación Sexual y el Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños,
Santa Coloma fue sede de la
primera Asamblea Estatal de
Municipios Libres de Trata.
Una iniciativa muy loable pe-
ro con una puesta en escena
que resultó ser pobre, con
muy pocas personas en la bi-
blioteca Salvador Cabré de
Singuerlín siendo una asam-
blea de carácter nacional.

El objetivo de la jornada fue
organizar acciones unitarias,
intercambiar experiencias y
establecer medidas que impi-
dan el tráfico de personas, ta-
rea ímproba que debe impli-
car a todas las instituciones
públicas. La trata de seres hu-
manos es considerada como
la esclavitud del siglo XXI, y

un negocio irremediablemen-
te al alza: la trata de personas
se sitúa como el tercer nego-
cio ilícito más lucrativo a esca-
la mundial, después del narco-
tráfico y de la venta de armas.

Una realidad que, desgra-
ciadamente, continúa crecien-
do en Europa y en España.
La trata no es neutral al géne-
ro: según Naciones Unidas, el
80 por ciento de las personas
explotadas son mujeres o ni-
ñas. Ante este funesto escena-
rio, el Ayuntamiento se adhi-
rió, mediante una moción
aprobada por mayoría en el
pleno municipal de enero, a la
Red de Ciudades Libres del
tráfico de mujeres, niñas y ni-
ños destinados a la prostitu-
ción.

SE ALQUILA
BAR

En la Avenida dels Banús
de Santa Coloma.
Todo reformado 

y hasta hace pocos días en
pleno funcionamiento. 

Interesados, llamar al 
teléfono 639.425.221

SSii   ll ii   hhoo
pprreegguunntteenn,,
ddiigguuii   qquuee  
ll lleeggeeiixx

El  periòdic  
que trien

19.000
colomencs
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Els tallers que ofereix Urban
Time van dirigits  a nois i noies
d'entre 6 i 14 anys i són els se-
güents:

Scooter (patinet): Els dimarts
de 18.00h a 19.30h

Skate: Els dimecres de
18.00h a 19.30h

Parkour: Els dijous de 18.00h
a 19.30h

El preu dels cursos és de 35
euros/mes pels tallers d'1 hora
i 30 min. A més, també hi ha la
possibilitat de fer una sessió de
prova i la companyia ofereix el
préstec del material.

Des d'aquest mes d'octubre, Santa Coloma compta amb una
oferta ampliada d'activitats de lleure per a nois i noies basada en

activitats urbanes a l’skate park de Can Zam. 
Els tallers vénen de la mà dels monitors professionals d'Urban

Time, l'empresa social de la Fundació Germina

Valor Social

Urban Time és el nom de
l'empresa social de la Fun-
dació Germina.  

Urban Time té per objec-
tius poder oferir oportuni-
tats laborals als joves que
volen seguir estudiant a
través d'una feina compati-
ble amb els seus estudis. 

El scooter o patinet amb ma-
nillar permet realitzar gran va-
rietat de trucs i fer piruetes i fi-
gures de tot tipus a l'aire. 

El skate consisteix a lliscar so-
bre una taula amb rodes i al
mateix temps poder realitzar
diferents trucs, gran part d'ells
elevant la taula del sòl i fent fi-
gures i piruetes amb ella en l'ai-
re.

El parkour consisteix en des-
plaçar-se per qualsevol entorn
fent servir les habilitat del pro-
pi cos, amb eficàcia i eficiència
fent moviments segurs i sent

molt hàbil.             
Tots els  tallers es faran a l’s-

kate park de Can Zam, passen
de la iniciació a les formes més
atrevides donant als partici-
pants les eines per a la iniciació
en aquests esports urbans. Si
els participants ja tenen un ni-
vell mínim podran practicar fi-
gures i acrobàcies.                       

Més informació i inscrip-
cions a la pàgina web: ur-
bantimeweb.com o al telè-
fon: 93.468.61.29.    

Des de l’any 2015 en que
es va crear, Urban Time ha
contractat 36 joves que ja
porten més de 3.500 hores
treballades.  

Urban Time, igual que la
Fundació Germina, és un
projecte sense  ànim de lu-
cre.                                      

Urban Time proposa
tallers de patinet, skate i 
parkour a l’skate parc de
Can Zam
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La JJunta dde SSenyores dde ll’Associació EEspirit SSant vva ccomençar aamb uun ppetit ssanatori aal 11917 

L’Esperit Sant ha iniciat els actes
de celebració del seu centenari

Els treballadors de l’Hospital de l’Esperit Sant van iniciar la celebració del centenari amb un sopar.

L’Hospital té
preparats un
any i mig 
d’activitats 

Les activitats van comen-
çar el 21 de setembre amb la
presentació dels actes del
centenari, i el dia següent
amb l'inici de la venda de lo-
teria de Nadal del centenari.
L'octubre va començar amb
la jornada Compartim en
què els treballadors de la
FHES van fer un sopar de
germanor.

Les properes activitats
programades abans que
acabi l'any són: el proper 25
d'octubre, la FHES organit-
za la seva I Jornada de bioè-
tica, que se centrarà en l'a-
dequació de l'esforç tera-
pèutic, una visió des de di-
ferents àmbits assistencials.
El 10 de novembre, se cele-
brarà una jornada interna
que porta per nom Recerk a
la FHES, i finalment, abans
d'acabar el 2016, es farà una
festa de Nadal el dia 16 de
desembre on es farà un ho-
menatge als treballadors ju-
bilats, als que fan 25 anys a
l'Hospital i es presentarà el
video musical del Centenari.

De cara el 2017, les activi-
tats no s'aturen, hi haurà ac-
tes institucionals, científics
i/o ludicoculturals cada
mes, i a finals d'octubre se
celebrarà un acte popular de
cloenda del centenari adre-
çat a tots els ciutadans, en
una data que encara està per
confirmar.

“
“

L’Hospital es va
obrir al 1922 i va

créixer fins aixecar
l’actual al 2007

El 23 d'abril de 2017, la
Fundació Hospital de l'Espe-
rit Sant celebrarà el centenari
de l'obertura del primer sana-
tori als terrenys de la Torre
Roja comprats a les germanes
González per la Junta de Sen-
yores de l'Associació de l'Es-
perit Sant on el capellà de
Sant Adrià Josep Pons i Ra-
badà i el metge Jordi Aguile-
ra i Cailà van crear un petit
sanatori per a dones tubercu-
loses.

Alexandrina Escriche fou
la primera presidenta del que
avui és la Fundació. Fervent
catòlica, era una activista per
la millora de les condicions de
vida de la classe obrera. La se-
va empenta, que va comptar
amb la col·laboració de la rei-
na mare Maria Cristina que

Nacional Antituberculoso un
cop acabada. Al 1945, es va
retornar totalment descapita-
litzat. Als anys 60, els antibiò-
tics van permetre controlar la
malatia i per això, el centre va
anar dirigint la seva activitat
cap a la cirurgia, especialment
la toràcica fins que al 1972 es
va posar en marxa el servei de
Cirurgia General en arribar a
un acord amb la Seguretat So-
cial, punt d'inflexió en la vida
de l'hospital.

Al 1973, es va constituir la
Fundació tal com la coneixem
que va decidir convertir el
centre en Hospital General.
L'ampliació d'instal·lacions va
ser progressiva i la idea de fer
un nou edifici ja existia al
1992 quan es va celebrar el 75
aniversari.

Al 1985, s'adhereix al XHU
P (Xarxa Hospitalària d'Utilit-

zació Pública), al 1997 es con-
verteix en hospital docent as-
sociat a la Universitat de Bar-
celona.

Al 2002, s'inicien les obres
de l'hospital actual que s'inau-
gura al juny de 2007, quan es
va fer el trasllat definitiu. Això
va suposar moltes millores en
el confort d'usuaris i treballa-
dors i en l'ampliació de ser-
veis. El 23 d'abril vinent
aquesta història tindrà cent
anys.

Un Patronat
és rectora de
la Fundació 

La Fundació Privada Hos-
pital de l'Esperit Sant és pro-
pietària del l'hospital que du
el seu nom i dels terrenys.
Està governada per un Pa-
tronat compost per 12 per-
sones físiques que designen,
a parts iguals, els polítics (2
l'Ajuntament i 2 la Conselle-
ria de Salut), l'Arquebisbat
de Barcelona i la societat ci-
vil. Aquest són elegits per
cooptació.

El president és el colo-
menc Josep Maria Cortés.
Professor titular del nou De-
partament de Sociologia de
la Facultat d'Economia, n’és
patró des de 2003 en repre-
sentació de la societat civil.
Era vicepresident des de
2008.

Carles Mestres, cap d'al-
caldia, i Luis Fuentes, regi-
dor, són els representants de
la ciutat.

va fer una aportació econòmi-
ca important, va ajudar a què
al 1922 s’inaugurés el nou edi-
fici que seria el futur Pavelló
A destinat a dones. L'aporta-
ció de la societat civil va ser
determinant per aixecar-lo.

L'entitat va buscar fons per
fer un segon pavelló -el que
fou Pavelló B i que encara és
en peu en espera de ser el
Centre d'ocupació professio-
nal per part de l'Ajuntament-
per a homes, que es va poder
inaugurar al 1930.

Aixecat en un turó als qua-
tre vents -creien que era bo
per a curar la malaltia-, l'hos-
pital va consolidar el seu pres-
tigi tècnic fins esdevenir un
dels més avançats d'Europa
en el tractament de la tuber-
culosi. Al 1932 s’hi van fer els
primers tractaments quirúr-
gics.

L'any 1936, el sindicat CNT
va prendre l'Hospital i el va
rebatejar com a Sanatori Mà-
xim Gorki. Durant la Guerra
Civil, va ser utilitzat com a
hospital de sang i més tard
fou confiscat pel Patonato

FHES
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PROYECTOR  DE  SONIDO  YAMAHA  SRT  1000

399399€

TV  LG  
32LF510

249249€
TV  SUNSTECH  
28  LEDTANDBK

199199€

PHILLIPS  
49  PUH  4900

469469€

LAS 
MEJORES
OFERTAS
EN 
IMAGEN 
Y SONIDO

Los precios de los pisos de segunda mano en Santa
Coloma vuelven a subir. En el último año la subida del
metro cuadrado ha sido de un 3,5%, pasando de los
1.499 euros que costaba el metro cuadrado en septiembre
de 2015 a los 1.551 actuales, según apunta Idealista.
Habrá que seguir atentamente los próximos datos para
ver si se trata de una dinámica más o menos estable.

El paro subió ligeramente en Santa Coloma en el mes
de septiembre, con un incremento de 37 personas.
En estos momentos, en nuestra ciudad  hay 9.128

personas registradas sin trabajo en la ciudad, lo que
supone una tasa del 16,16%. El mes de septiembre

suele ser un mal mes para el empleo puesto que 
finalizan muchos contratos de temporada.

economia
Amazon durà
la compra a 
casa en menys
de 2 hores 

Amazon, el gegant de la
compra online, portarà  els
productes frescos i de su-
permercat a casa en menys
de dues hores a 25 munici-
pis catalans de l’àrea metro-
politana, entre ells Santa
Coloma. Ho farà a través
del nou sistema Prime Now.

El nou servei ofereix un
ampli catàleg de més de
20.000 productes d’alimen-
tació, bellesa, drogueria, es-
ports, electrònica, joguines,
material per a la llar, begu-
des, etc. Per usar el servei
cal que el client sigui subs-
criptor de la modalitat Pre-
mium (quota anual de 19,95
euros) i que es descarregui
l’aplicació Prime Now.

ICV-EUiA vol  
rebaixes fiscals
per a la cultura 

El grup municipal Gent
d’Esquerres-ICV-EUiA ha
tornat a demanar a l’Ajunta-
ment que es comprometi a
dur a terme bonificacions
fiscals per a les llibreries i
declarar-les espais d'interès
cultural de la ciutat. La for-
mació d’esquerres ja va pre-
sentar dues al·legacions a
les ordenances fiscals d'en-
guany en aquest sentit, se-
guint el model de BCN.

La MMostra, qque een eel ffutur ppodria ccréixer ii cconvertir-sse een ffira, ees ffarà eel ddissabte 222 dd’octubre 

La Plaça de la Vila acollirà la
primera Mostra de Vins DO Alella

per Xavi Chica

Santa Coloma està decidi-
da a recuperar la seva tradi-
ció vinícola amb diverses ini-
ciatives que giren al voltant
de la Vinya d’en Sabater, l’es-
pai recuperat a principis de
2015 per al conreu de la vin-
ya a la ciutat. La nova pro-
posta serà la celebració de la
1a Mostra de Vins Denomi-
nació d’Origen Alella, que
tindrà lloc el proper 22 d’oc-
tubre a la Plaça de la Vila.

D’aquest esdeveniment es
donaran molts més detalls en
la roda de premsa de presen-
tació convocada per a aquest
dijous 13 d’octubre (12.30
hores), a la mateixa Vinya
d’en Sabater. A l’acte de pre-
sentació està prevista la parti-
cipació de l’alcaldessa Núria
Parlon, del tinent d’alcaldes-
sa Esteve Serrano i del reco-
negut sommelier colomenc
Paco Cordero. També hi se-
ran presents el director del
Campus de l’Alimentació de
la Universitat de Barcelona al
Recinte Torribera, Màrius
Rubiralta, i el president de la
DO Alella, Quim Batlle.

Paral·lelament, en la pre-
sentació del dijous 13 també
es donarà a conèixer la ruta
teatralitzada que s’està fent
aquests dies a la vinya, on els

“

“

Aquest dijous 13
d’octubre es farà la

presentació de la 
nova iniciativa 

“

“

El ple de juny va 
acordar demanar la
inclusió de la ciutat

dins el prestigiós segell

personatges històrics Pascali
i Galobardes explicaran la
història i llegendes del vi co-
lomenc. També hi haurà un
petit tast de vins i embotits.

El regidor ponent de Co-
merç i Promoció de Ciutat i

Turisme, Pedro Luis Cano,
va reconèixer a El Mirall.net
que la mostra d’enguany és un
primer pas per sentar les ba-
ses de la iniciativa, i que en
propers anys s’aspira a crear
una fira més completa amb
participants d’altres zones de
Catalunya, només del Baix
Maresme.

El ple municipal de princi-
pis de juny va acordar sol·lici-
tar a la Comissió Rectora de
la Denominació d’Origen

Alella la inclusió de Santa Co-
loma en el seu segell gràcies a
aquesta iniciativa experimen-
tal, la gestió de la qual corres-
pon a Grameimpuls. El pro-
jecte dóna formació i ocupa-
ció a una trentena de perso-
nes i s’estima una producció
d’uns 1.400 litres de vi.

L’Ajuntament de Santa Co-
loma va posar en marxa, al fe-
brer de 2015, el projecte de
recuperació de la vinya d’en
Sabater amb la intenció de re-
tornar la tradició del conreu
de la vinya a la ciutat amb fi-
nalitats experimentals i edu-
catives, no lucratives. Els te-
rrenys d’aquesta vinya, ubi-
cats al Recinte Torribera, van
ser cedits per la Diputació de
Barcelona.

La Vinya d’en Sabater agru-
pa set parcel·les que en total
fan aproximadament uns
5.000 metres quadrats (0,5
hectàrees). Allà continuen
creixent les quatre varietats de
raïm autòcton: garnatxa i gar-
rut (negra), pansa i picapoll
(blanca).

La Vinya d’en Sabater és objecte de visites guiades.
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Reparación  y  venta  de  todo
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Especialistas  en  jardinería.

Moda en tallas 42 a 60 - Fabricado en España

Os esperamos con la nueva colección
Otoño / Invierno 2017

c/ Sicilia, 15
Santa Coloma Grnet

Tel. 93 391 90 99
Dumay moda en ropa

Campaña 
agresiva para
eliminar bolsas
de plástico

El próximo 18 de octu-
bre, la concejalía de Co-
mercio dará a conocer una
campaña para eliminar el
uso de las bolsas de plásti-
co. El objetivo marcado
por la Unión Europea es
no superar el consumo
anual de 40 unidades por
habitante.

Algunos comercios ya
cobran las bolsas que piden
sus clientes (será obligato-
rio en todos ellos a partir
de 2019), pero se quiere
concienciar a la población
para que use bolsas de ma-
teriales menos contami-
nantes. Una bolsa, que se
fabrica en un minuto y se
usa en unos 20 de prome-
dio, tiene una degradación
física estimada de 150 años,
aunque su huella química
dura siglos.

Para esta campaña, que
no han querido desvelar y
que se llamará “la bolsa o la
vida”, el consistorio des-
plegará “actuaciones en
público muy agresivas y
sorprendentes”, ha afirma-
do Esteve Serrano, res-
ponsable de Comercio.

La moneda local nacerá con la pretensión de dinamizar el comercio local. 

“
“

Se ha abierto un 
concurso para dotar
de nombre al dinero

colomense

futuro parte de las nóminas
de esta manera a los trabaja-
dores que así lo quieran.

La ciudadanía en general no
podrá entrar en el sistema por
ahora. Al menos, hasta que
este haya demostrado su via-
bilidad, especialmente cuando
el depósito de garantía haya
asumido varios millones y la

moneda fluya. Y eso ocurrirá
cuando las transacciones ha-
bituales se hayan consolidado.

A principios de 2017, o qui-
zá antes de Navidad, ya con el
nuevo nombre (el plazo para
concursar acaba el 1D) el sis-
tema se abrirá y la prueba de
fuego será conseguir que fun-
cione como se ha previsto.

Uno de los problemas que
más preocupan a los comer-
ciantes es la recuperación del
dinero. Reconvertir en euros
la moneda local tiene una pe-
nalización del 7 por cien si se
hace antes de los 45 días de su
entrada en el sistema. De cada
una de estas monedas, al ser
todo el proceso informático,
se sabrá perfectamente cuán-
to tiempo tiene y donde está.

Los comerciantes piden po-
der pagar con ellos los im-
puestos. “Los servicios jurídi-
cos lo están mirando”, dicen,
aunque todo apunta a que las
tasas y multas locales sí se po-
dría, pero no los tributos su-
pramunicipales.

por Josep Maria Roca

Santa Coloma tendrá mone-
da propia en 2017. La conce-
jalía de comercio no tiene aún
claras las fechas exactas, pero
el pistoletazo de salida se ha
dado al convocar un concurso
para dar un nombre a este di-
nero que circulará de forma
virtual, al menos los primeros
años. El equivalente a 500 eu-
ros en esta moneda es el pre-
mio y recibirlo será, probla-
mente, la primera transacción
oficial. El valor será a la par,
cada moneda virtual estará ga-
rantizada por un euro.

La intención es conseguir
que el comercio local se reavi-
ve, que con este dinero consi-
ga potenciar la compra en la
localidad, con lo que se habrí-
an de generar puestos de tra-
bajo, a la vez que conseguir
mejores precios para los pro-
ductos. Esta és la teoría, aun-
que cuesta mucho explicarla.

“Una vez esté en marcha,
todo el  mundo lo entenderá
mejor. Si conseguimos im-
plantarla, los beneficios para
todos serán muy evidentes”,
explica Esteve Serrano, te-
niente de alcaldesa responsa-
ble de Comercio. La primera
medida del consistorio ha si-
do pagar una parte de las sub-
venciones a las entidades de
comerciantes y deportivas de
2016 en moneda virtual. Al
comercio el 75 por cien y a los
clubes la mitad. Todas ellas
recibirán un 5 por ciento de
bonificación por ello. Se con-
sidera que el 70 por cien de las
subvenciones que otorga el
consistorio se gasta fuera de
Santa Coloma.

Usando una app telefònica
creada al efecto, enviando un
mensaje telefónico o usando
una web del ordenador, los
poseedores de moneda virtual
podrán comprar en los esta-

TAU informàtica inauguró el pasado 5 de septiembre edificio propio en la calle Sant Ramon,
23. Al acto público asistieron centenares de personas, entre ellas la alcaldesa Núria Parlon. La re-
habilitación de la finca de tres plantas permite disponer de unas instalaciones modernas pensadas
para la mejora de la docencia y la calidad de servicio al alumno. Dunya Martínez, responsable de
TAU, considera que “con esta inversión hemos centralizado todo nuestro esfuerzo para dar me-
jor servicio tanto en la división docencia como en la divisón de venta y mantenimiento de equi-
pos de informàtica”. TAU mantiene otros dos centros  en la ciudad.

blecimentos que se hayan ad-
herido a la campaña usando el
código correspondiente. Para
ello, desde el Área de Comer-
cio se ha trabajado para con-
seguir adherir a la campaña al
mayor número de estableci-
mientos posibles tratando de
consguir un entramado de co-
mercios que abarque todas las
áreas para que así los posee-
dores de moneda local pue-
dan gastarla donde mejor les
plazca. El establecimento que
quiera adherirse puede solici-
tar información en el Ayunta-
miento.

El ente municipal deposita-
rá como garantía, en la fase
inicial, 100.000 euros en una
entidad financiera ética. La
cantidad irá en aumento pro-
gresivamente. Las entidades
culturales serán las próximas
en cobrar la subvención en
moneda local. El consistorio
estudia también pagar en el

Entidades ccomerciantes yy ddeportivas rrecibirán een eella pparte dde lla ssubvención dde eeste aaño

A primeros de año se pondrá en
marcha la nueva moneda local
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Tras ddos aaños dde rrecursos yy pprotestas lla cconcesión aa AALSA qqueda een eel aaire

Un informe da la razón a
Tusgsal en el caso ‘NitBus’

Bus de Tusgsal circulando por la Plaza de la Vila. 

Después de dos años de po-
lémicas por la adjudicación
del servicio de Nitbus a AL-
SA, un segundo informe soli-
citado por el Área Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) de-
muestra vicios que supondrí-
an la nulidad del concurso,
aunque todavía está a la espe-
ra de una decisión definitiva
por parte de los servicios jurí-
dicos de AMB y del pleno del
ayuntamiento de Barcelona.

El motivo es que el concur-
so no fue notificado en el
Diario Oficial de la Unión
Europea un año antes de la
fecha de asignación, lo que se-
gún la ley supone una irregu-
laridad inicial que “rompe el
principio de igualdad entre las
empresas licitadoras”, y ade-
más, también demuestra que
el motivo por el que se recha-
zó la licitación de Tusgsal no
es válido.

El comité de empresa de
Tusgsal, empresa que llevaba
25 años encargándose del ser-
vicio del NitBus y en la que
trabajan muchos colomenses,

había recurrido en dos ocasio-
nes el caso en los juzgados,
pero ambos recursos fueron
desestimados.

Además, en nuestra ciudad,

desde el mes de agosto Tugsal
ha mejorado la frecuencia de
paso de la línea B27 que reali-
za el trayecto desde el barrio
de Les Oliveres hasta el Hos-
pital Germans Trias i Pujol de
Badalona (Can Ruti). Tugsal
también ha participado en la
Semana de la Mobilidad Sos-
tenible ya que dispone de 4
autobuses híbridos y 4 vehícu-
los cien por cien eléctricos.

“

“

Un segundo informe
demuestra vicios

que supondrían la
nulidad del concurso

Adolfo SSahun ddeixa ll’estanc ddesprés dde mmig ssegle

Es jubila l’estanquer de
l’avinguda Generalitat

Adolfo Sahun es jubila i cedeix les regnes de l’estanc a la seva filla. 

per Xavi Chica

El mateix dia que complia
80 anys d’edat, Adolfo Sahun
Egea, l'estanquer de l'Avin-
guda Generalitat número 72
(a l'alçada del carrer Sant
Just), va celebrar també la se-
va jubilació, després de 50
anys al capdavant del negoci.
Un doble motiu de celebració
per a un dels negocis més an-
tics de l’avinguda Generalitat.
A partir d'ara, de l’estanc
s'encarregarà la seva filla, que
apareix amb ell a la fotografia
superior. La família Sahun va
celebrar aquesta data tan as-
senyalada amb un esmorzar
amb la clientela.

Nous cursos a 
L’Escola de 
Restauració 

L'Escola de Restauració
inicia la seva programació
de cursos de formació per a
persones en situació d'atur
en especialitats com cuina,
servei de bar i cafeteria,
summilleria, direcció de res-
taurant i servei de restau-
rant. Totes aquestes espe-
cialitats formatives estan as-
sociades als respectius certi-
ficats de professionalitat,
que acrediten la capacitació
necessària als participants.

A.Fernàndez
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Els colomencs Santi Martínez i Gemma López formaran part
de l’executiva comarcal del Partit Demòcrata Català mentre
que l’empresari de Santa Coloma Pere Gran (foto) integrarà 
l’executiva de la Vegueria Comarques de Barcelona. A finals
d’any el partit escollirà l’executiva a nivell local, que estarà 
formada per un màxim de 12 perones. Aquest 22 d’octubre la
formació hereva de Convergència escollirà el seu nom definitiu.

La Fundació Nous Catalans va traslladar les 
oficines del carrer Pompeu Fabra número 22, on 
estava en règim de lloguer, per traslladar-se a la

seu central del Partit Demòcrata a Barcelona. La
formació política vol retallar despeses i una de
les primeres conseqüències ha estat el trasllat

de la Fundació presidida per Àngel Colom.

la política
per Josep Maria Roca

“No entra en cap dels meus
plans deixar l’alcaldia de Santa
Coloma”. Així de contundent
es mostrava Núria Parlon en
l’entrevista concedida en ex-
clusiva a El mirall.net. Els seus
projectes, que comporten li-
derar el PSC cap a la remunta-
da després de netejar-li la cara
ideològicament i políticament,
en cap moment contemplen
haver de deixar l’alcaldia de la
nostra ciutat.

Ni en el cas que Mariano
Ranjoy arribi a la presidència
d’una tercera legislatura grà-
cies a l’abstenció socialista.
“El PSC som els únics que no
recolzarem l’abstenció i que si
el PSOE la proposa, nosaltres
trencarem la disciplina de
vot”. Parlon va dir que si el
seu partit donava el govern al
PP, ella el deixaria. Òbvia-
ment, això implicava abando-
nar l’alcaldia. Està clar que si
Parlon guanya les primàries
del dia 15, el PSC postularà el
no a Madrid en la investidura.

Però en aquest escenari,
com en cap altre dels que ella
projecta per al seu futur, ella
contempla la possibilitat d’ha-
ver de renunciar a la vara d’al-
caldessa. “Si sóc primera se-
cretària del meu partit, veig la

Núria Parlon pensa que la seva carrera política fora de la ciutat no afectarà l’alcaldia.

possibilitat de treballar per fer
que el PSC es retrobi amb les
seves idees i pugui oferir pro-
postes que permetin crear les
condicions perquè hi hagi una
entesa política sortint del blo-
queig que hi ha a Catalunya i
Espanya”. Per a Parlon, els
acords polítics de l’any 1978
entre els partits de l’Estat ja
s’han esgotat i cal renovar-los.

“Estar al front del meu par-
tit no impedirà que atengui
com cal l’alcaldia”, assegura.
Sobre el fet de presentar-se a
unes eleccions autonòmiques,
diu que “el partit convocaria
primàries i no sé si m’hi pre-
sentaria, no ho tinc gens clar i
si ho faig hauria de guanyar-
les. Són opcions que ara ma-
teix tampoc contemplo”. Par-
lon insisteix que “pel meu
partit es bo que els seus diri-
gents provinguin del món lo-
cal” com ella.

Si no guanya les primàries,
Parlon tornarà “a la meva
trinxera, que és Santa Colo-
ma, amb la intenció de canviar
el món des d’aquí”.

“

“
Veu inviable 

l’abstenció del PSC
a Madrid, fet que li
faria abandonar-lo 

Andreu Fernández

Fidel aal sseu eeslògan dde lles mmunicipals, vvol ccanviar eel mmón ssocialista ddes dde SSanta CColoma

Parlon creu que podrà seguir
sent alcaldessa i manar el PSC

Núria Parlón,
set anys 
d’alcaldessa

El 27 d’octubre farà set
anys de l’entrada de la Guàr-
dia Civil a l’Ajuntament i la
imputació de l’alcalde Bar-
tolomé Muñoz i el regidor
Manuel Dobarco en el cas
Pretoria. Pendents de judici,
aquest encara no té data i es
possible que passi algun any
més abans de fer-se.

Núria Parlon va accedir a
l’alcaldia vint dies després en
una decisió presa a la seu del
PSC a Barcelona.

Manuela de 
Madre i Fogué, al
costat d’Iceta en
les primàries

A la candidatura de Nú-
ria Parlon li ha sortit un gra
a casa. L’exalcaldessa Ma-
nuela de Madre i l’exregi-
dor i expresident de la Di-
putació Antonio Fogué
han donat explícitament el
seu suport a Miquel Iceta.
Ambdós són membres de
l’Agrupació local. Fins i tot,
De Madre va ser qui va fer
la presentació de l’actual
primer secretari, que aspira
a la reelecció.

Sempre s’ha dit que Par-
lon era la filla en política del
matrimoni; però en aquesta
elecció li han girat l’esque-
na. Les raons es desconei-
xen, tot i que l’alcaldessa ho
atribueix a “l’amistat que te-
nen de molts anys i els vin-
cles personals que mante-
nen”. Iceta és part de l’apa-
rell del partit de sempre.

Per De Madre, “els dos
són molt estimats i són
molt necessaris”, va dir des-
prés de l’acte amb Iceta.
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HORARI: 
Dilluns a divendres de 8:30 a 20:30h

Dissabtes de 9 a 13:30h

TARGETA CLIENT *Exclosos medicaments i productes financiats o susceptibles de ser financiats
pel Sistema Nacional de Salut d’altres organismes

Ciudadanos no
quiere más 
zonas de pago
por aparcar 

El grupo municipal de
Ciudadanos mostró su re-
chazo al aumento de zonas
azules de aparcamiento y de
la implantación de una zona
verde. En este sentido, han
presentado alegaciones al
“Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible”. Según explica el
portavoz adjunto de C’s en
el Ayuntamiento, Salva To-
var, “esto supondria una re-
ducción drástica de las pla-
zas de aparcamiento gratui-
tas de Santa Coloma, perju-
dicando enormemente a los
colomenses que no pueden
pagar el alquiler o la compra
de una plaza de aparcamien-
to”, afirma Tovar.

SOM vol que
s’eliminin 
barreres 

SOM Gramenet
ha iniciat una
campanya fa
pocs dies per
aconseguir que
l’Ajuntament
suprimeixi les
barreres arquitec-
tòniques que hi ha a la ciutat,
com per exemple pals de la
llum enmig de la vorera, fo-
rats al paviment, desnivells,
etc. Per a això ha editat uns
adhesius els quals proposen
que s’enganxin a la barrera
per senyalitzar-la i evitar que
algú es faci mal.

SOM demana que, quan
algú enganxi l’adhesiu, li faci
una foto amb el mòbil de
manera que es vegi bé el lloc
on s’ha enganxat i l’enviï
amb un tuit amb el hashtag
#BarreresGramenet, tot pen-
jant la foto i el lloc on hi ha
la barrera.

Casal de Cuba 
homenajea a
Joan Camarasa

El Casal de Cuba de Santa
Coloma homenajeó a la figu-
ra del camarada Joan Ca-
marasa este 9 de octubre,
en un sentido acto que tuvo
lugar en el marco de las Jor-
nadas “Obrint Fronteres”
organizadas por el Ayunta-
miento. El Casal de Cuba
ocupó uno de los estands
por la mañana y por la tarde
rindió tributo a Camarasa,
fallecido recientemente. El
Casal también proyectó el
documental El maestro saha-
raui.

La Plataforma
Serra Marina i
Can Zam torna
a oposar-se a
la Pinta Verda

El ple va aprovar provisio-
nalment la modificació pun-
tual del PGM per a la millo-
ra de la xarxa d'espais lliures
de la ciutat, el conegut com a
Pla Pinta Verda (2015-25).
El pla contempla canviar el
planejament en 40 punts de
la ciutat, tots ells en sòl urbà,
amb l’objectiu de revisar els
espais lliures, potenciant els
que ajudin a estructurar els
teixits urbans i eliminant
aquells que es considerin in-
adequats, a més del manteni-
ment i millora de la ràtio de
zona verda per habitant.

És un pla al qual la Plata-
forma en Defensa de la Se-
rra de Marina i Can Zam
s’oposa des del primer dia.
En el ple, Paco Bustos,
membre de la Plataforma, va
dir que “una majoria aclapa-
radora [en referència a la
majoria absoluta del PSC]
no podrà silenciar la plurali-
tat i la diversitat que ens
identifica com a ciutat”.
Grups com Gent d’Esque-
rres demanen un “procés
ampli de participació, la tra-
mitació d'un nou pla que
afecti les zones de consens
com són Can Zam i la Salze-
reda, reorientar el tema de
l'habitatge públic, i elaborar
un projecte verd que relligui
el riu amb la Serra de Marina
mitjançant Can Zam”.

Una nodrida representació de ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma va participar en la manifestació de l’11S.

La ssecció llocal dde ll’ANC ffa bbalanç ddels aactes dde ssetembre aa ll’Ateneu

L’ANC Gramenet també veu
clar el “sí o sí” del referèndum

per Xavi Chica

La secció colomenca de
l'ANC, Gramenet per la In-
dependència, ha fet repàs
dels diferents esdeveniments
que va dur a terme durant el
mes de setembre, entre ells
l'acte amb els refugiats a l'Es-
glésia, la marxa de torxes per
la ciutat i la presència un any
més a la manifestació de l'11
de setembre. Enguany més
de 200 persones van sortir
plegades de Santa Coloma
per anar al tram correspo-
nent de la mobilització de
Barcelona, i allà es van trobar
amb molts altres ciutadans i
ciutadanes de Santa Coloma
que van tornar a reivindicar
el naixement oficial d'un nou
estat europeu, Catalunya.

Gemma Dalmau, presi-
denta de l'ANC de Santa Co-
loma, afirma que estan con-
vençuts “que el referèndum
de 2017 es farà sí o sí, com es
va dir en el Parlament”. La

altre actes siguin oficials.
Aquest proper cap de set-

mana del 15 i 16 d’octubre,
Gramenet per la Indepen-
dència també pintarà un mu-
ral reivindicatiu en el marc de
la celebració del Correllen-
gua. El mural es pintarà al
Passeig Llorenç Serra canto-
nada amb Avinguda Santa
Coloma.

El ple no es mulla 
D'altra banda, en el darrer

ple no es va arribar a discutir
una moció, presentada per
separat pels grups municipals
de Ciutadans i PP, la qual re-
butjava “la resolució de la co-
missió separatista aprovada
pel Parlament de Catalunya”.
Ni un partit ni l'altre van arri-
bar a un consens amb el PSC,
que va presentar la seva prò-
pia contramoció.

En retirar-se els textos de
C's i PP, el dels socialistes
tampoc es va sotmetre a vo-
tació.

“

“

200 persones van
sortir plegades de

Santa Coloma cap a
la ‘mani’ de l’11S

reunió per fer balanç del mes
de setembre va fer-se a l'Ate-
neu Julia Romera, on es van
projectar també diversos vi-
deos de Josep Pitarque.

Gramenet per la Indepen-
dència també té previstos fer
dos actes els propers mesos:
un d'ells serà relacionat amb
la lluita contra la pobresa
energètica i tindrà lloc en un
espai obert de Santa Coloma,
probablement una plaça. Allà
es farà una espelmada.

D'altra banda, també està
prevista la visita a la nostra
ciutat del director de Vila-
web, Vicenç Partal, però se-
gurament aquest acte ja serà
al gener. El Mirall.net infor-
marà un cop les dates d'un i

A
N

C
G

ra
m

an
et



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

57
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La colomenca Tània Pérez  es proclamà 
campiona de Catalunya de basquetbol en guan-

yar el seu equip, La Seu Cadí, al Spar City
Girona per un  clar 71-54 que no reflecteix 

la igualtat del partit que es va decidir l’últim
quart. 3 punts , 2 rebots i 3 assistències en

26 minuts van ser la seva contribució al triomf.

La victòria en el doble de l’Open de Sevilla va
suposar per a Oriol Roca el segon títol Challenger
de la seva carrera. Fent parella amb el guipuscoà 
Iñigo Cervantes (79 del rànking ATP), el colomenc
van derrotar els primers favorits, l’uruguaià Ariel
Behar i l’espanyol Enrique López, per 6/2 i 6/5 i 
retirada d’aquest darrer per lesió.

l ’esport
Després viatjarà al camp

d’El Pozo i jugarà contra
el Colo-Colo de Saragossa
el partit de setzens de final
de la copa del Rei a partit
únic. Després Peñíscola a
casa, Llevant a fora i Car-
tagena a casa completen el
calendari.

L’equip ha perdut l’ape-
latiu Santa Coloma i en-
guany només es diu, ofi-
cialment, Cartgás Ener-
gia, el nom del patrocina-
dor. Amb tot, alguns mit-
jans que no acostumen a
dir els noms dels patroci-
nadors encara el fan ser-
vir.

per Josep Maria Roca

“Me comprometí antes
de ir al Mundial y estoy fe-
liz por haberlo ganado y
porque el proyecto de Cat-
gás me ilusiona”, explicava
Maximiliano Daniel
Rescia, que lluirà l’11 al
dors de la samarreta, en
exclusiva per El mirall.net.

El flamant campió del
món amb Argentina aca-
bava de veure el seu futur
equip per primer cop des-
prés de viatjr amb ells fins
a Manresa. “He visto que
són un grupo unido fuera
de la cancha y que dentro
están tratando de adaptar-
se al trabajo de un entre-
nador muy diferente al que
tenían hasta ahora”.

Rescia va parlar força
estona, després del partit,
amb Óscar Redondo, el
tècnic oficiós del’equip, ja
que l’oficial és Jordi Co-
bo, realment el seu aju-
dant. “Soy un jugador di-
námico, tanto en defensa,
sobretodo, como en ata-
que. No me gusta perder
nunca, doy lo mejor en
bien del equipo siempre
porque me gusta ganar
siempre como sea”.

La imatge donada per

Catgás en la pretemporada
no ha estat massa bona
per excessivament irregu-
lar, especialment en els
duels contra equips de Pri-
mera Divisió. Per això, el
debut en la Lliga contra el
Jaén (12 octubre, 13h)
amb tota la plantilla ha de
començar a indicar com

marxa l’equip. La presèn-
cia de Dídac al portal an-
dalús, que s’ha reforçat
amb l’excolomenc  Fa-
bián, ho farà més compli-
cat.

El fflamant ccampió ddel mmón ddebutará aamb ll’equip ddimecres 112 een lla LLliga ccontra JJaén 

Maxi Rescia és l’esperança de Catgás
per tornar a ser un equip dels grans

“

“
L’equip ha tret

el nom de la ciutat
de les referències

oficials

Adolfo ganó su segunda copa de Catalunya contra su equipo de toda la vida.

FS MANENT
ÉS FILIAL
DEL BARÇA 

El CFS Ma-
nent Santa Colo-
ma va signar un
conveni de col·la-
boració amb el F
C Barcelona que
contempla suport
de l’estaff tèc-
n i c , a m i s t o s o s
dels equips infe-
riors en tornejos i
l’assistència de ju-
gadors del primer
equip a actes que
s’organitzin.

En l’acte de
signatura, Txus
Lahoz, secretari
tècnic del Barça,
va dir que “el Ma-
nent està en una
zona de futbol
sala molt impor-
tant esportiva-
ment però també
humana.

Pedro López,
president del Ma-
nent va reconèi-
xer, que “aquest
conveni permetrà
al club donar un
plus més que al-
tres entitats.”
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Maxi con Óscar. J.M.R.

Sense Rescia, que havia
arribat el dia abans, i amb
molta joventut a l’equip
per la lesió de Sepe en la
desafortunada semifinal
guanyada 6-4 al Manresa,
Catgás Energía va jugar
una final estranya en què
va estar a punt de ser go-
lejat sense mirament.

Afortunadament, el fre
que va posar el Barça en el

joc i la millora en l’actitud
dels colomencs va perme-
tre maquillar el resultat
amb un parcial 3-0 que
deixava el marcador amb
un 4-6 força habitual en-
tre ambdós equips.

Catgás no va estar bé;
però sí molt millor que el
dia abans en que va mos-
trar moltes mancances tot
i la victòria.

Catgás mmaquilló aal ffinal uun rresultado ddoloroso ((4-66)

El Barça, amb Adolfo,
guanya la Copa de nou 
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SE PRESENTA
EL LIBRO
DE PEDRO
HIDALGO 

Este próximo
15 de octubre se
presenta en San-
ta Coloma el li-
bro Kyokushin ka-
rate kata oyo bun-
kai, que ha sido
escrito por el
Shihan colomen-
se Pedro Hidal-
go (Seimar Do-
jo).

La presenta-
ción del libro
tendrá lugar en
el colegio Seimar
(calle Lluís Com-
panys, 5-7) a par-
tir de las 11.45
horas. La sema-
na siguiente, el
sábado 22 de oc-
tubre, se presen-
tará en la pobla-
ción aragonesa
de Mallén.

El parc de Can Zam se-
rà escenari d'una cursa
d'obstacles anomenada
“Maori Race Barcelona”
que se celebrarà el proper
30 d'octubre. Es tracta
d'un circuit de set quilò-
metres i més de 25 obsta-
cles (murs, cordes, equili-
bris, carreres de sacs...) a
l'estil, salvant les distàn-
cies, de l'Spartan Race.

És la primera vegada
que tindrà lloc una cursa
d'obstacles a Santa Colo-
ma. Curiosament, alguna
entitat de Santa Coloma
s’havia interessat per orga-
nitzar-la abans, però ha es-
tat una empresa de fora de
la ciutat la primera que ha
rebut el permís.

La sortida de la cursa es
donarà per tandes cada 30
minuts (hi haurà 10 tandes
aproximadament) i es pre-
veu una massiva assistència
de corredors perquè aquest
tipus de curses estan molt
de moda i perquè la marca
Barcelona ven molt.

Tots els participants han

de superar els obstacles tal
i com indica l'organitza-
ció. En cas contrari, el co-
rredor serà penalitzat amb
30 burpees (flexió més
salt). Les persones interes-
sades en obtenir més in-
formació poden accedir al
web oficial de la prova:

www.maorirace.com.
Les inscripcions per a

la cursa d’obstacles cos-
ten entre 30 i 45 euros en
funció de la data de la
inscripció. Els infants en-
tre 4 i 10 anys han de pa-
gar 9 euros. Es donarà un
premi als 3 primers classi-
ficats en categoria mascu-
lina i femenina en la pro-
va d'elit, que serà la pri-
mera en començar. Du-
rant tot el matí hi haurà
servei de pàrquing, avi-
tuallament i guardaroba a
Can Zam.

Se ccelebrarà eel 330 dd’octubre aal vvoltant ddel pparc dde CCan ZZam

La cursa d’obstacles ‘Maori
Race’ aterra a Santa Coloma

“

“

Entitats locals ja
s’havien interessat

sense èxit en fer una
cursa d’obstacles

Sessió d’entrenament per a la Maori Race 2016. 

El Santa Coloma Rugbi
Club ha començat la tem-
porada amb una victòria
17-24 en el partit que l’en-
frontava als Carboners de
Terrassa en la primera fa-
se de la Segona Divisió
grup B, jugat en el camp
de Can Jofresa a la capital
egarenca.

El quinze colomenc de-
buta en la categoria des-
prés de l’ascens obtingut
la temporada passada. L’e-
quip, que juga els seus
partits com a local al
camp de Les Oliveres, de-
butarà a casa diumenge
contra el Begues a migdia.

Per la seva banda, l’equip
femení -configurat per ju-
gadores del Santa Coloma
RC i el Sabadell RC- també
ha guanyat el primer partit
de la competició en la fase
prèvia de la Copa Catalana
de Segona B ,en vèncer les
cranques del RC Osona
per un clar 7-24 que les
atorga un bo ofensiu.

“

“

El primer partit a
casa serà contra

Begues diumenge
a migdia

Guanyen eel CCarboners TTerrassa pper 117-224

Victòria del rugbi
en el debut a Segona

Sònia VàzquezPrimer triomf colomenc a la nova categoria.



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

59

EL PROYECTO IMHEART llevó a ca-
bo otra de sus espectaculares iniciativas solida-
rias en el Complex Esportiu Torribera al com-
pletar con éxito una jornada ininterrumpida
de 24 horas nadando por las personas que pa-
decen fibromialgia. ImHeart es una iniciativa
que se pone al lado de las personas que pade-
cen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
Pueden ampliar información sobre ImHeart
visitando su web oficial: www.yosoyimheart.org

Uno de los protagonistas de la jornada, que
estuvo animada por diversos artistas de Santa
Coloma para crear ambiente, fue José Moli-
na, quien nadó sin descanso durante horas.

por X. Chica

El 30 de octu-
bre tendrá lugar
la caminata soli-
daria del Barri
Llatí, organizada
por Running Vi-
gía y cuya recau-
dación irá desti-
nada a la investi-
gación del síndro-
me de Dravet.

La caminata será de 8 ki-
lómetros y empezará a las
09h en la Plaza del Barri
Llatí. Al finalizar habrá
una gran fiesta para los
participantes. El precio de
la inscripción es de 6 eu-
ros, y los participantes se-
rán obsequiados con un
bidón de agua, un frank-
furt y un refresco a la llega-
da. A lo largo de la matinal
también se realizarán otras
actividades para niños y
mayores en la plaza del ba-

rrio (globoflexia, zumba,
hinchables, exhibición de
Karate, batucada...).

Pueden ampliar infor-
mación de la cita en Face-
book, donde se ha creado
un evento.

La ciutat va 
participar en
la pedalada
comarcal 

Santa Coloma de
Gramenet va ser una de
les ciutats participants
en una nova pedalada
popular que va tenir
lloc el passat 18 de se-
tembre, amb la partici-
pació d’unes 200 perso-
nes aproximadament.

La sortida va tenir
lloc de la Plaça de la Vi-
la per fer una marxa en
bicicleta per Santa Co-
loma, Sant Adrià de Be-
sòs i Badalona, amb un
recorregut total d'11
quilòmetres.

La iniciativa va em-
marcar-se dins els actes
de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible que se
celebraven a l’àrea me-
tropolitana.

Running VVigía oorganiza uuna nnueva iiniciativa bbenéfica

Caminata solidaria del
Barri Llatí el día 30

“

“

Toda la recaudación
irá destinada a la 
investigación del

síndrome de Dravet

Cartel del evento solidario del día 30.   

‘EL ABUELO’,
SEGUNDO
DEL MUNDO
EN BULGARIA  

El luchador de
pulsos colomense
Juan Antonio Mi-
ras, padre de So-
nia Miras, ha que-
dado subcampeón
del mundo en el
campeonato cele-
brado en Bulgaria
hace escasos días.

Juan Antonio,
conocido entre
sus más allegados
como el Abuelo,
llevó a cabo un
ex t r aord ina r io
campeonato, que-
dando solamente
por detrás del re-
presentante de
Rusia. Otro éxito
para el deporte de
nuestra ciudad.

Després de 3 jornades
disputades, l'equip entre-
nat per Jordi Périz es
col·loca en segona posició
del grup 1 de Copa Cata-
lunya amb 3 victòries i 1
derrota. Les colomenques
van superar amb nota un
debut molt complicat
contra el Basket Almeda,
sotscampió de la categoria
la temporada passada, i
van vèncer per 64-54, van
caure en el segon partit
per 60-56 a la pista del
Geieg de Girona, però es
van refer a la tercera jor-
nada amb una contundent
victòria per 66-43 contra
el Grup Barna. A la quar-

Gervasi per 83-72 en el
primer partit, però van
caure a Mataró per 85-77
a la segona jornada. L'e-
quip que entrena Xavi
Grau s'haurà de fer fort
en els partits de casa per
aconseguir assegurar-se la
permanència.

A Primera Catalana, el
Bàsquet Neus ha comen-
çat el seu debut a la nova
categoria amb un balanç
de d’una victòria i tres de-
rrotes.

Per la seva banda, el pri-
mer equip del Gramenet
BC encadena 3 victòries
per tan sols 1 derrota en
un gran inici de lliga.

Una vvictòria ii uuna dderrota een lla ttornada ddel CCBSC aa CCopa

El Draft i el Santa Coloma
comencen amb bon peu

“

“

El Draft presenta
un balanç de 3 

victòries, 1 derrota
i es situa segon

El Draft va debutar derrotant el Basket Almeda. 

L'equip que entrena Xa-
vi Grau va proclamar-se
campió de la Copa Santa
Coloma després de vèncer
el Basquet Neus per un clar
53-77. Els vermells van fer
un gran primer quart on ja
van fer mostra de la seva
superioritat (6-20). Malgrat
els intents de refer-se, l'e-
quip que entrena Txema
Povea no va tenir opcions
d'aconseguir el títol. En ca-

tegoria júnior masculí, el
Gramenet BC va vèncer el
júnior B del CBSC per 56-
53 i el sènior B vermell va

ta jornada, les noies de
Jordi Périz van superar el
CB Roser per 45-68, i
afronten amb optimisme
l'inici de lliga gràcies al pa-
per destacat d'Andrea
Garcia i Inés Perezpayá.

L'altre equip de la ciutat
que també disputa la mà-
xima categoria catalana, el
CB Santa Coloma, va co-
mençar derrotant el Sant

derrotar el Gramenet BC
per 77-58 i va proclamar-se
campió de la categoria.

En categoria femenina,
el Draft Gramenet va vèn-
cer de forma clara el CBF
Cerdanyola per 81-65 i va
proclamar-se campió de la
Copa Santa Coloma. L'e-
quip que entrena Jordi
Périz va imposar un ritme
molt alt que no va donar
cap opció a les rivals.

VVaann vvèènncceerr aa llaa ffiinnaall eell BBààssqquueett NNeeuuss ii eell CCBBFF CCeerrddaannyyoollaa rreessppeeccttiivvaammeenntt

El CB Santa Coloma i el Draft, 
campions de la copa de la ciutat

El CBSC en pretemporada.

Albert Vilardaga
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Colchones,  muelles,  látex,  
somieres  articulados,    canapés,    almohadas...

Fundada al 1929

RENUEVA EL DESCANSO DE TU FAMILIA
Es  el  momento  de  renovar  todos  tus  colchones  de  casa  porque  consegurirás  los  mejores  descuentos  y  ofertas
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Avda. de la Generalitat, 10 - Tel. 93 385 06 50 - 08922 Santa Coloma de Gramenet

JUDIT RENAU es otro de los talentos
del deporte de Santa Coloma. La jugadora de
petanca fue subcampeona de Europa con la
selección española sub-23 por tripletas en el
campeonato que se disputó hace pocos días
en Torrelavega. Pueden recuperar la final a
través del canal de Youtube Petanca TV.

Renau aparece en esta fotografía de Isidro
Soria en las pistas del Club Petanca Santa
Coloma, donde este pasado fin de semana
hubo jornada de liga catalana en la primera
división femenina. También jugaron en casa
los equipos colomenses de 2ª y 5ª división.

Pocos juga-
dores signifi-
can tanto para
un club como
Raúl Tamudo
para el Espan-
yol. Sólo hace
falta revisar el
documenta l
“Marcats por
Tamudo” emi-
tido por TV3
el pasado 9 de
octubre para darse cuenta
de ello. El delantero de
Santa Coloma, máximo
goleador catalán de todos
los tiempos en Primera, re-
pasa sus memorias como
futbolista en un emotivo
reportaje dirigido por los
periodistas  Imma Casa-
res, Daniel Barcon y Je-
sús Muñoz. La emisión
del documental coincide
con el retorno del símbolo
perico al Espanyol: Tamu-
do asumió hace pocas se-

manas un cargo en la coor-
dinación deportiva-institu-
cional de la entidad.

El reportaje se puede vi-
sionar de nuevo a través de
la televisión a la carta de
TV3.

Nou curs de
gimnàstica 
per a la gent
de més edat

Aquest passat 3 d'oc-
tubre va iniciar-se el
curs 2016-17 de gimnàs-
tica per a la gent gran, el
qual es desenvolupa dià-
riament en diferents pa-
vellons de Santa Colo-
ma (el Poliesportiu
Nou, La Bastida, el Joan
del Moral i el del Raval),
també en centres cívics
colomencs (Can Mari-
ner, Llatí, Fondo, Olive-
res, Can Franquesa) així
com a l'Escola Primave-
ra.

En els diferents grups
es faran gimnàstica de
manteniment, ioga i tai-
txi. Els cursos de gim-
nàstica per a la gent
gran tenen una gran res-
posta de la població.

Emotivo rreportaje ssobre eel ddelantero ccolomense

Tamudo repasa sus
memorias en TV3

“

“

“Marcats por
Tamudo” se emitió
este pasado 9 de
octubre en TV3 

Tamudo, en una imagen del documental.  

GRAN INICIO
DE TITO CON
EL UCAM
MURCIA

El colomense
Alberto Ortíz,
Tito, está prota-
gonizando un
gran arranque de
temporada con el
UCAM Murcia en
Segunda Divi-
sión, donde ha
disputado 7 parti-
dos y ha marcado
2 goles. Tito está
jugando en una
posición más ade-
lantada del medio
campo y eso le
permite tener
más llegada al
área rival. Su
equipo ocupa la
10ª posición en la
tabla con 11 pun-
tos.

Pese a que el guión debe
explicar, al final, el tercer
ascenso consecutivo de la
FE Grama, el inicio de la
competición está configu-
rando una película en la
que el suspense y la recu-
peración serán protago-
nistas. El equipo de Dani
Andreu ha dejado esca-
par, de manera inespera-
da, siete puntos en las cin-
co primeras jornadas de li-
ga.

Probablemente, el ca-
lendario le ha hecho jugar
contra equipos que tam-
bién optan al ascenso. El
histórico Premià, la refor-
zada Guineueta, consi-
guieron un empate y el
Mataró, otro histórico, se
quedó los tres en el parti-
do jugado en su feudo.

La FE Grama es quinta
en su grupo. Guineueta,

con cinco puntos más,
Sarrià -rival la próxima
jornada de los colomen-
ses-, Llavaneres y Sant

Adrià van por delante con
Premià y Mataró iguala-
dos a 11 puntos.

La lucha por la única
plaza de ascenso puede
ser terrible. El equipo ha
dejado claro que tiene en-
tidad para recuperarse, pe-
ro ya no depende de sí
mismo en un grupo que
será muy complicado por
lo visto hasta ahora.

El eequipo eentrenado ppor DDani AAndreu eempieza aa ccarburar

La FE Grama arranca tras
tres tropiezos inesperados 

“

“

Los colomenses se
dejan siete puntos
en las 5 primeras

jornadas

La FE Grama empieza a reaccionar en la liga. 

Transformación com-
pleta de un Singuerlín que
sólo ha cedido un empate
en los primeros seis parti-
dos de liga. El conjunto
blanquiverde se muestra
poderoso tanto en defen-
sa como en ataque, gole-
ando en la mayoría de los
encuentros disputados en
este primer tramo de la
competición.

Con estas credenciales
deportivas y la crisis social
controlada por la directiva
que preside Sergi Ingla-
da, el Singuerlín aspira al
ascenso.

Por su parte, el Arrabal
Calaf, en Cuarta Catalana,
empezará la competición
este domigo tras suspen-
derse el encuentro de la

primera jornada en Pre-
mià de Dalt -los locales
aún no habían tramitado
todas las fichas- y descan-
sar en la segunda.

El objetivo del conjunto
azulgrana es recuperar la
categoría perdida lo antes
posible. Debutará ante el
Premià de Mar B.

Lo más destacado de es-
te inicio de temporada es
el convenio firmado con
el CD Sant Andreu, por el
cual ambos equipos pue-
den trasvasar sus jugado-
res de una a otra entidad
segun la conveniencia de
las respectivas plantillas
en cualquier categoría.

EEll AArrrraabbaall,, qquuee ffiirrmmóó uunn ccoonnvveenniioo ccoonn eell SSaanntt AAnnddrreeuu,, aaúúnn nnoo hhaa jjuuggaaddoo

Singuerlín es líder de su grupo tras
completar una plantilla competitiva

El Singuerlín quiere subir.
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ALEXANDRI
TRIUMFA
CON LA
SUB17

La futbolista
colomense Laia
Alexandri está
disputando el
campeonato del
mundo sub 17
donde su equipo
se ha clasificado
para jugar los
cuartos  contra
Alemania. Ale-
xandri está sien-
do una de las
p ro t ag on i s t a s
del europeo des-
pués de marcar
un golazo desde
fuera del área.

EL PURITO
PARTICIPA
A LA MILÀ-
TORÍ 

El Katusha va
anunciar que el
Purito encara co-
rreria unes últi-
mes curses abans
de retirar-se. El
colomenc va tor-
nar a rodar a la
clàssica Milà-Torí
però es va haver
de retirar.

Un año más Santa Co-
loma volverá a correr por
una causa justa, correrá
por combatir el cáncer,
una enfermedad con más
de 200 variantes que ne-
cesita todos los recursos
posibles para su preven-
ción e investigación.

La junta colomense de
la Asociación Contra el
Cáncer (AECC) es una de
las más activas de todo el
Estado. No es casualidad
pues que jornadas como
la de La Cursa por la Vi-
da, que este año llega a su
13ª edición, sean un éxito
de conscienciación y par-
ticipación.

La Cursa per la Vida se-
rá el 23 de octubre a par-
tir de las 10.30 horas. La
salida de la carrera será en
el Parc de Can Zam y el
recorrido será de 5 kiló-
metros. La inscripción
cuesta 7 euros, hace falta

formalizarla en Inters-
port Massip (calle Sant
Ramon, 3), en la misma
AECC de Santa Coloma
(calle Lluís Companys, 9)

o en el Departament
d'Esports (Plaça Joan
Manent).

La recaudación irá des-
tinada a la investigación
del cáncer. Las inscripcio-
nes se cerrarán en el mo-
mento en el que se hayan
apuntado 2.500 personas
y los participantes recibi-
rán una camiseta del
acontecimiento y habrá
sorteos de regalos.

El 223 dde ooctubre sse ccelebra lla 113ª eedición dde LLa CCursa pper lla VVida

Correr por una causa justa,
correr contra el cáncer 

“

“

La Asociación 
Catalunya Contra
el Cáncer anima a

la participación

Nueva edición de la cursa solidaria que organiza AECC.

por Xavi Chica

El Club Pelotari Santa
Coloma ha acogido en las
últimas semanas dos apa-
sionantes competiciones.

Por un lado, el 24 de
septiembre se llevó a ca-
bo el Open Frontenis
2016, con gran asistencia
de participantes de toda
Catalunya y mucho públi-
co en las instalaciones de
la avenida Generalitat. Se
jugó ininterrumpidamen-
te de 08h de la mañana
hasta las 21h de la noche.
La pareja compuesta por
Miguel Ángel Corredor
y Javier Martínez se im-
puso en la final sobre Ós-
car Marcos y Daniel
Conde. Precisamente es-
tos cuatro jugadores per-
tenecen al Club Pelotari
Santa Coloma. El Open
Frontenis 2016 es una
competición puntuable
para el Open Masters de
Catalunya y está ampara-
do por la Federación Ca-
talana de Pelota y el
Ayuntamiento de Santa
Coloma.

Por otro lado, también
tuvieron lugar las XII
Horas ininterrumpidas de
pelota 2016, que se cele-

braron el 1 de octubre.
Fue una jornada vivida
con intensidad, con una
gran concentración de ju-
gadores de diferentes
puntos de Catalunya y ba-
jo un ambiente familiar.
Los participantes y sus
familias pudieron disfru-
tar de la cocina de la se-
ñora Pilar.

El Club Pelotari agra-
dece a los organizadores
y colaboradores su parti-
cipación.

El club Pàdel Santa Co-
loma està de celebració
per celebrar el seu cinquè
aniversari. Nascut l’any
2011, les pistes del CPSC
es van construir al Duet

Can Zam, i van servir per
iniciar un projecte que te-
nia com a objectiu fo-
mentar la pràctica d’a-
quest esport entre els ciu-
tadans de Santa Coloma, i
ser una opció per a totes
aquelles persones que vul-
guin passar una bona es-
tona. En cinc anys s’han
organitzat tot tipus d’acti-
vitats: partits, tornejos, lli-
gues, classes, sopars, fes-
tes i fins i tot una compar-
sa de carnaval.

Per commemorar el
cinquè aniversari, el club
va organitzar un torneig
exclusiu per els socis el
passat dia 2, i després, el
dia 8, va celebrar un sopar
d’aniversari.

“

“

Numeroso público
se da cita en la 

pista de la avenida
Generalitat 

CCoonn llaa ddiissppuuttaa ddeell OOppeenn FFrroonntteenniiss yy llaass XXIIII HHoorraass

Intensa actividad
en el Club Pelotari 

El futuro de la Unió
Colomenca d’Atletisme
(UCA) parece estar más
asegurado que nunca. A
la pista reglamentaria de
400 metros de cuerda es-
trenada en Can Zam se le
une el aumento de niños
y niñas que quieren prac-
ticar atletismo en la ciu-
dad. En la asamblea ordi-
naria del club, se informó
de que en esta temporada
que acaba de dar inicio se

del club en la pasada cam-
paña con representación
en las finales del campeo-
natos catalán y español,
varias medallas y trofeos.
El club también informó
de que congela las cuotas
para este año.

Por otro lado, el atleta
de la UCA Carlos Jimé-
nez fue 3º en la segunda
edición de la Cursa Merca-
barna, de 5 kilómetros,
con un tiempo de 16:55.

La eentidad aatlética rrepasa eel eestado ddel cclub een ssu aasamblea aante 227 ssocios

La UCA supera la cifra de 400
niños y niñas en su escuela 

“
“

El atleta colomense
Carlos Jiménez fue
tercero en la cursa

de Mercabarna 

han superado ya los 400
niños y niñas en la escue-
la ECA, cifra que aumen-
tará porque aún no se ha
cerrado la inscripción.

La asamblea repasó ade-
más los buenos resultados

Van oorganitzar uun ssopar dde ccelebració eel ppassat ddia 88

El club Pàdel Santa
Coloma celebra 5 anys

Foto del Open Frontenis.  

“

“

El club va néixer el
2011 amb l’objectiu

de fomentar 
l’esport a la ciutat
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UUnn  bbuueenn  vviinnoo,,  
eell  mmeejjoorr  
oobbsseeqquuiioo

Més que mil Paraules

Erre que Erre

Dignifica su oficio. El doc-
tor Manuel López Lara lleva
20 años como cirujano en el
Hospital Espíritu Santo. Lo
conozco desde los tiempos del
Puig Castellar, cuando vio caer
a un Roque Pascual que soña-
ba con perfeccionar la socie-
dad y descubrió una vocación
inseparable de su propia exis-
tencia. Compartimos pasión
por The Palizzas Brothers, los
Monty Python de Santako, con
David Marín, Juan Robles, Jau-
me Larriba y Mariano Pérez
Mir. Yo era el road - manager.
Como estábamos locos, debu-
tamos en la Clínica Mental de
Torribera. Después de la ac-
tuación, no nos dejaban salir.

El genial neurólogo alemán
Viktor Von Weizsäcker decía:
"Enfermo es el que va al médi-
co". El doctor Lara, uno de los
cirujanos más finos del país,
escucha a sus pacientes, extrae
sus puntos de vista de la expe-
riencia real.

Es un francotirador con ba-
ta blanca, con aires de diputa-
do inglés. Se afilió al PSC
cuando Felipe González per-
dió las elecciones. Tiene deci-
dido presentarse como cabeza
de lista a la alcaldía por los so-
cialistas en las próximas muni-
cipales si Núria Parlon apuesta
por dar el salto.

Manolo Lara está instalado
en una madurez crítica que
promete fuertes emociones.

Pere

Ferreres

DDooccttoorr  LLaarraa

UN COLOMENSE CON ‘TERMINATOR’. Víctor Martínez Hita, colomense de 29 años, tuvo el privilegio de saludar al ac-
tor y exfísicoculturista Arnold Schwarzenegger en el campeonato internacional Arnold Classic, celebrado hace pocos días en Bar-
celona. Víctor Martínez lleva dos años compitiendo a nivel amateur en la categoría “Men's Physique” y el año pasado, en su segun-
da temporada en activo, consiguió el tercer puesto en el campeonato de Catalunya. “Con el paso de los años me fui animando al ver
mis resultados. Quería conseguir uno de esos cuerpos que veía de pequeño, en películas como Conan, con Arnold Schwarzenegger
y aquella espada enorme. Quería conseguir esos brazos”, afirma este colomense, orgulloso de haber conocido “al culturista más fa-
moso y referente de todos los tiempos. Para mí fue algo grandioso”.

Guerra de Cerveses

El color dominant a la plaça de la Vila
canvia cada any en funció de l’empresa
de cerveses que serveix als bars. En-
guany el color vermell ha estat el vence-
dor per majoria, tot i que un tercer pro-
veïdor té posada una pica en aquesta llui-
ta singular i divertida que afecta, més que
a ningú, els consumidors de birres.

Núria també és “polaca”

A la nostra alcaldessa li han concedit
la nacionalitat “polaca” en ser nou per-
sonatge, cada cop més habitual, del Po-
lònia, l’espai que dirigeix el badaloní To-
ni Soler. Ser candidata a manar el PSC li
ha donat aquest protagonisme que no-
més han tingut altres dos colomens:
Gabriel Rufián i Bartolomé Muñoz.

Tancat per Festa Major Sobre fotos robadas 

Nuestra competencia publicó una fo-
to, en este caso del acto solidario con la
niña Rocío en Torribera, que era de au-
toría y propiedad de El Mirall.net. No
condenamos este hecho, pero sí que en
su día, en una situación a la inversa, ellos
montaran una campaña de denuncia exa-
geradísima en las redes sociales.

Tornant a la guerra de cerveses, els
propietaris dels bars van coincidir en
la pensada de fer vacances la resta de
setmana (la festa va acabar dilluns).
Veure la plaça sense cadires i taules pel
mig era una novetat i no poder asseu-
re’s a veure passar la vida per davant
de l’Ajuntament, una incomoditat.


