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La Covid contagia,
pero ya no mata

PPeerr ccuullppaa ddee llaa ppaannddèèmmiiaa,, llaa ffeessttiivviittaatt ss’’aannuull··llaa ii aannaarr aa ll’’eessccoollaa sseerràà uunnaa pprroovvaa ddee ffoocc

La Festa Major de 2020, sense activitat
Tornada a classe amb moltes precaucions

Santa Coloma
zona de riesgo

Especial
sobre les 

Festes       
Majors
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Només ss’ha rregistrat uuna mmort aa ll’Esperit SSant aa ll’agost ii lla mmitjana dde ppacients CCovid éés iinferior aa 110

Es manté l’alt risc de contagi però
l’hospital té la situació sota control

Menys gent     
de l’esperada
a les PCR

El cribratge comunitari que
es va fer a Santa Coloma de
Gramenet primer entre els
dies 10 i 14 d’agost, i que es
va ampliar posteriorment dos
dies més (17 i 18 d’agost), va
permetre realitzar un total de
3.888 tests PCR en els barris
de Llatí, Fondo i Santa Rosa

Malgrat que les proves es
van ampliar dos dies més, no
es va assolir la xifra de 4.500
proves que inicialment el De-
partament de Salut havia pre-
vist fer com a mínim a la nos-
tra ciutat.

Probablement el fet que fos
agost, amb gent fora de va-
cances, i que les proves es li-
mitessin a certs carrers de la
ciutat (tampoc va quedar clar
d’inici si hi havia franges d’e-
dat o si se les podia fer tot-
hom) va fer que la xifra no
fos tan alta com l’esperada.

“
“

Un 4,2 per cent dels
colomencs que es
van fer la PCR van

donar positiu

El jjutge cconsidera qque nno ees ppot eestablir ccausalitat cculpable pper lles mmorts

Han estat arxivades les diligències
contra cinc residències de la ciutat

El jutjat de primera ins-
tància 1 de Santa Coloma
ha arxivat les diligències que
es van obrir contra cinc re-
sidències de la localitat a
causa de la defunció de di-
versos dels seus interns per
la Covid-19. La interlocutò-
ria indica que la “irrupció
abrupta” del coronavirus va
“sobrepassar els mitjans
materials i humans sobretot
els primers mesos” i que la

A Santa Coloma, el risc de
contagi per coronavirus con-
tinua sent elevat segons tots
els indicatius que empra el
Departament de Salut, però la
bona notícia de les últimes
setmanes és que l’hospital de
l’Esperit Sant té la situació so-
ta control. A l’agost només es
va registrar una defunció per
Covid-19 i la mitjana de pa-
cients ingressats per la malal-
tia ha estat inferior a deu.
Tampoc hi ha hagut massa
derivacions a altres hospitals,
segons asegura el gerent de
l’hospital, Vicenç Perelló,
qui recalca que el centre sani-
tari colomenc està molt més
preparat que al març (alesho-
res, tots els esforços es desti-
naven a la lluita contra el vi-
rus, ara en canvi es manté la
resta de l’activitat). Perelló
afegeix que la ciutadania hau-
rà de saber conviure amb la
Covid-19 fins que es desco-
breixi una vacuna efectiva, i
que el retorn a les escoles
marcarà aquest setembre i
potser la tendència a millor o
a pitjor de la situació sanitària.

El nostre municipi va ser un
dels municipis on el Departa-
ment de Salut va fer un cribat-
ge  per trencar la transmissió
comunitària de la malaltia. Al
centre d’atenció primària del
barri Llatí i al centre cívic Els
Pins es van fer un total de
3.888 tests PCR com a mesu-
ra per combatre el virus en
ple mes d’agost. El 4,2% d’a-
questes proves van sortir po-
sitives, així que es van detectar
més de 160 asimptomàtics, se-
gons Salut. Aquest cribatge ha
d’ajudar a reduir el risc de
contagi primer perquè es de-
tecten casos asimptomàtics
que d’una altra manera no
s’haurien localitzat i d’altra
banda perquè la ciutadania
pren consciència de les mesu-
res preventives que cal pren-

dre, com l’ús de la mascareta,
el freqüent rentat de mans i
mantenir la distància de segu-
retat.

Les dades registrades en
aquest cribatge van ser consi-
derades com a “molt bones”
per part d’Anna Puente, di-
rectora executiva del Sector
Sanitari Barcelonès Nord Ma-
resme. “Són tres barris amb

tària si no haguéssim detectat
aquestes persones asimpto-
màtiques”, va assegurar la di-
rectora executiva de Salut.

A data 31 d’agost i segons
les últimes dades facilitades
per Salut, Santa Coloma acu-
mula un total de 3.010 casos
positius de Covid-19 des de
març. D’aquests 3.010 casos,
212 s’han detectat en centres

Santa Coloma
es troba encara
en zona d’alt
risc de contagi
però la bona
notícia per ara
és que l’hospital
de l’Esperit Sant
té la situació
força sota control.

residencials. També segons els
registres de la Generalitat, a la
nostra ciutat han mort 214
persones des que va comen-
çar la pandèmia. Els càlculs
que sempre ha fet El
mirall.net situen en canvi el
nombre de defuncions al vol-
tant de les 300.

D’altra banda, la corva pel
risc de rebrot ha caigut força
després d’arribar a un sostre
de 725,29 -el passat 18 d’a-
gost-, una taxa que no es va
assolir ni tan sols a l’inici de la
pandèmia al març (aleshores,
el màxim va ser de 585,89).
Així, les últimes xifres situen
el risc de rebrot a Santa Colo-
ma a 357,86.

Malgrat aquesta millora, les
restriccions i les mesures es-
pecials continuaran almenys
durant els propers quinze
dies. Es recomana limitar la
mobilitat al màxim, adoptar
mesures de prevenció en els
centres laborals, hi haurà limi-
tacions en els aforaments de
centres esportius i espais a
l’aire lliure, bars i restaurants i
la gran prova de foc serà l’im-
minent retorn a les escoles. 

zació inicial”. Argumenta
que de moment i sense
nous elements no es pot
“establir una relació de cau-
salitat culpable entre la des-
crita falta de mitjans i les
defuncions”. El jutge con-
clou que “no resulta degu-
dament justificada la perpe-
tració del delicte que justifi-
qui l’obertura del procedi-
ment” i per això decideix
arxivar-lo. 

una alta densificació de pobla-
ció, cosa que feia preveure
una fàcil transmissió comuni-

manca de PCR i elements de
protecció individual “va deri-
var en caos i manca d’organit-
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PERSIANERA
DE SANTA COLOMA

Fabricación  de  Persianas
Cortinas    y  Reparaciones´

Exposició  i  Tallers:  Rafael  Casanova,  37
Telèfon  i  Fax:  93  391  70  54  -  Mòvil 655  31  60  90

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

e-mmail:  persianerasantacoloma@hotmail.com

Joan BayàCCAASSAA  FFUUNNDDAADDAA  EENN  11992299

Major,  25
Santa  Coloma

T.  93  386  52  66

Ven al After Work de

Un gran maridaje

Y cada dia, menús maridaje
con nuestras delicatessen y
los mejores vinos y cavas

PPaarrkkiinngg
LA ROCA

Carretera  de  La  Roca,  km  5,200
Santa  Coloma  de  Gramenet  (Barcelona)

99993333    333399992222    55555555    11111111
info@parkinglaroca.com - www.parkinglaroca.com

VEHICLES  INDUSTRIALS
CAMIONS
REMOLCS

AUTOCARAVANES

Avinguda Catalunya, places Manent, Rellotge i Albert Francàs, alguns dels punts on s’ha millorat l’enllumenat. 

Les iineficients ii ccontaminants llluminàries aantigues ees ccanvien pper LLEDs

S’han efectuat noves millores en
l’enllumenat públic de Santa Coloma

“
“

En breu s’adjudica
un nou contracte de
455.000 euros per 
ampliar la millora

Els llums LED
milloren la 
percepció de 
seguretat 

Aquestes millores que
s’estan fent  aporten a la ciu-
tat més sensació lumínica:
no s’aporta més llum, sinó
que es reparteix millor per
l’aplicació de les últimes tec-
nologies en aquest camp.

També s’aporta més uni-
formitat lumínica en evitar
les sensacions de taques de
llum, i es millora la claredat
de la ruta del vianant o con-
ductor. Alhora s’incorpora la
màxima eficiència energètica
i optimització funcional, en
incorporar sistemes de regu-
lació i control.

Per tant, s’està aportant
més sensació de llum, amb
més control i més sensació
de seguretat per a la ciutada-
nia. El canvi a la tecnologia
LED suposa en conseqüèn-
cia més seguretat, salut i qua-
litat ambiental, s’aconse-
gueix reduir el consum d’e-
nergia, s’obté més durabilitat
de les bombetes i la il·lumi-
nació resultant és més uni-
forme. 

Aquest estiu han finalitzat
els treballs de la primera fase
de substitució de lluminàries
amb diferents intervencions
que s’han fet a la ciutat, que
han estat les següents: al car-
rer Camil Rossell (tram Irlan-
da-Mare de Déu de la Mercè),
al carrer Romaní, a les places
Manent, Albert Francàs, Re-
llotge i Josep Tarradellas i per
últim a l’avinguda Catalunya
(tram entre Francesc Macià i
Enric Granados).

La intervenció ha consistit
en substituir les lluminàries
antigues, que generen conta-
minació lumínica i són inefi-
cients, per lluminàries que in-
corporen tecnologia LED
molt més sostenible i respec-
tuosa amb el medi ambient, i
que a més tenen dispositius
de control per optimitzar el
consum energètic. Aquest
nou enllumenat, a banda
d’incorporar criteris d’efi-
ciència energètica, gestió in-
tel·ligent i salut i qualitat am-
biental, reforça els criteris i
les accions d’igualtat de gène-
re, en el sentit que un dels
objectius és generar espais
nocturns més segurs per a les
dones.

Des del gener fins al juny
de 2020 s’han substituït un
total de 94 lluminàries amb
una inversió total de 40.000
euros. En algun cas canviant
els suports i en d’altres apro-
fitant els suports externs,
s’ha dissenyant una il·lumina-
ció que genera més sensació
lumínica, no aportant més
llum sinó il·luminant millor
ja que s’aprofiten les possibi-

litats que donen les noves
fonts de llum per repartir-la
de forma més òptima i més
uniforme.

De les actuacions directes
que s’han executat des de l’à-
rea de manteniment de via
pública, aquestes suposaran
un estalvi energètic conside-
rable, amb un període de re-
torn de cinc anys, a banda de
millorar en el servei (hi haurà
menys incidències). Aquestes
actuacions intenten, tot i que
no sempre és possible, il·lu-
minar millor l’espai. El resul-
tat final ha estat especialment
destacable en les voreres de
l’avinguda Catalunya entre
Francesc Macià i Enric Gra-
nados i en el tram de Camil
Rosell entre Irlanda i Mare de
Déu de la Mercè.

A banda de les zones cita-
des cal afegir les recents mi-
llores que s’han efectuat a
l’entorn del Molí d’en Ribé,
al costat del Museu Torre
Balldovina, un punt de la ciu-
tat que s’havia degradat amb
el pas del temps i que ara
llueix un aspecte molt millo-
rat, i la Plaça Alfons Comín.
Encara que aquestes són ac-
tuacions fetes pel servei de
rehabilitació i regeneració ur-
bana, dins d’elles també es va
incloure el canvi d’enllume-
nat.

Aquests treballs continua-
ran a partir del mes de no-
vembre. A principis d’aquest
setembre s’adjudicarà un nou
contracte per import de
455.000 euros per substituir i
millorar l’enllumenat públic
en altres punts de la ciutat. 
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EDITORIAL

Toni  Atienza
El concejal de movilidad lle-

gó al cargo con varias patatas
calientes encima de la mesa en
temas de circulación y escu-
chando a vecinos y comer-
ciantes ha sabido encontrar
una solución para el problema
de calle San Carlos.

Antonio Morales
El president de la FE Grama

ha aconseguit una marca de
Primera per a una entitat que
treballa per posicionar-se lí-
der no només en el futbol,
també en el món de la solida-
ritat, la integració i el desig
expressat de fer ciutat.

Agbar
No pot ser que en ple segle

XXI una lectura estimada i
no real faci pujar incompren-
siblement la factura de l’aigua
un 30% i a més que això pas-
si en plena pandèmia quan les
famílies el que menys necessi-
ten són ensurts econòmics.

Teletreball
El teletreball està marcant el

ritme de la interacció entre ciu-
tadania i administració. Les ci-
tes prèvies, els telèfons que mai
contesten i el personal sota mí-
nims en la seva feina estan cau-
sant indefensió a molta gent en
aquesta ciutat.

Un any sense Festa Major per
culpa de la pandèmia del Covid 

Qualsevol altre any llegir l’exemplar de setembre d’El mi-
rall.net seria sinònim de carrers concorreguts i emo-

cions contingudes per l’inici de la Festa Major. Enguany
aquesta sensació no existirà i el buit que deixarà un any sense
música a les places, sense firaires a Can Zam, sense el rom
cremat de les havaneres i sense focs d’artifici com a rematada
final serà sense dubte gran.

No hi haurà res. Cap actuació ni tan sols virtual trencarà la
monotonia d’uns dies que ja són llargs per culpa de la pandè-
mia i les mesures sanitàries tan necessàries com restrictives
que ens imposen els governants per intentar minimitzar l’e-
fecte del maleït virus que ens colpeja.

Només les campanes de l’església repicaran com fan cada
divendres a la tarda, perquè la missa es dirà igual tot i que amb
l’aforament limitat. I la missa del diumenge serà solemne, i ai-
xò serà tot.

Ara la preocupació serà saber si l’any 2021 tindrem l’opció
de retrobar-nos amb una Festa Major d’Estiu completa o si
les seqüeles de la Covid-19 encara continuaran emprenyant-
nos. No seria bo que l’any vinent es repetís la mateixa histò-
ria. Ni per nosaltres ni per la nostra salut mental. 

Els cribratges troben contagiats,
però la malaltia fa menys mal

La Conselleria de Salut va escollir Santa Coloma, els barris
del Fondo i Llatí, per fer cribratges entre els usuaris de la

salut catalana buscant positius i trencar d’aquesta manera la lí-
nies de transmissió del virus.

La primera consideració ha de valorar per què no es van fer
totes les proves PCR que els metges i epidemiòlegs s’havien
proposat a la nostra ciutat. Perquè Santa Coloma, segons les
xifres, és una ciutat amb un molt alt risc de contagi, el triple
més del que seria bo. I la xifra de contagiats continua aug-
mentant dia a dia.

En canvi, la realitat que es viu a l’hospital de l’Esperit Sant,
i fins i tot les xifres del global de centres sanitaris de referèn-
cia, indiquen que els malalts ingressats són ben pocs. De fet,
a l’hospital colomenc la xifra de persones és tan mínima que
les altres especialitats funcionen amb absoluta normalitat. I
no parlem tampoc de la xifra de morts que no arriba ni a un
mínim important si es tenen en compte les dades que es feien
públiques durant el pic de la pandèmia al mes d’abril.

Santa Coloma, com la majoria de ciutats del país, té un greu
problema amb la seva economia. Les famílies, especialment
les de treballadors autònoms, pateixen desequilibris econò-
mics i molts comerciants es plantegen si han de tancar la bo-
tiga. Aquesta és una preocupació que hauria de començar a
ser prioritària. El virus seguirà entre nosaltres molt temps. 

Amb tota la intenció d’es-
candalitzar, alguns mitjans

econòmics han publict a les
xarxes els sous dels polítics
més coneguts, entre ells el de la
nostra alcaldessa. Las xifres
s’enfilen cap a quantitats im-
portants, estratosfèriques en
algun cas.

Però cal no perdre la fredor i
veure que la principal qüestió,
com passa sempre amb els di-
ners, no és si un o una guanya
mal. El que hauria d’importar
és si es guanya el salri amb la
feina. que fa. Com passa en to-
tes les professions i oficis: un
val el que li paguen i li ho pa-
guen perquè ho rendeix.

Sense més històries. Però en
la política no és així. Quan el
president del govern cobra
dues vegades i mitja menys que
la presidenta del Parlament, o
la meitat que un president au-
tonòmic, o menys que presi-
dents i vicepresidents del Par-
lament i  la Diputació i per tant
menys que els alcaldes de ciu-
tats mitjanes o menys que els
diputats a Corts, la cosa ja es
veu que no es coherent. i sense
coherència no hi ha equitat.

Ja no es tracta de si és poc o
massa, que aquí cada opinador
pot tenir el seu propi criteri,
tan diferent com respectable,
respecte als seus interlocutors.
També és important la pregun-

Senat i les Cortes, els Parla-
ments autonòmics i les Dipu-
tacions van per lliure. També
ho fan els ajuntaments. Els
sous dels regidors no tenen
una escala segons la població,
el terme municipal o altres cri-
teris objectius.

Però sí que hi ha una realitat.
El sou d’un servidor públic
electe -que per tant té una fei-
na perible- ha de ser important
perquè els ciutadans volem que
els polítics solucionin els nos-
tres problemes. Perquè puguin
fer-ho han de tenir coneixe-
ment, experiència i estudis, a
més d’una gran capacitat i en-
trega a la feina pública.

Si els polítics no tinguessin
un bon sou, qui voldria ocupar
llurs càrrecs, qui voldria servir
a la societat si això suposa per-
dre diners i comoditats no no-
més d’un mateix, també de la
seva família? Els polítics han
de poder exercir llurs càrrecs
sense perdre-hi. És bàsic per-
què la seva feina acabi obteni-
nit resultats.

I que el que guanyi un polític
si el podem fer fora si ho fa
malament. Ah! Que no és així?
Aleshores el problema tampoc
és el sou que cobren, sinó un
sistema que permet que es per-
petuin en el poder.

Faríem be en replantejar-
nos-ho. 

EEll  qquuee  ccoobbrreenn
eellss  ppoollííttiiccss

Un gram de net

Josep Maria Roca

Director 

ta que ens fem. Està mal pagat
el president Sánchez? O potser
hauríem de qüestionar-nos per
què cobren més els altres?

No hi ha una línia definida.
La Diputació de Barcelona, el

Per  uunna  ssoluució  quue  
tinngguui  conntinnuuïtat

Carles Cuñe Varela

Treballador de Nissan

Nissan-Renault-Mitsu-
bishi, el conglomerat

empresarial en què hi tre-
ballen unes 3000 persones
de forma directa (20.000
de forma indirecta) va de-
cidir, el mes de maig d’a-
quest any, tancar la seves
plantes a Catalunya. Un
tancament anunciat a tra-
vés d’una filtració a la
premsa i sense comptar
amb cap negociació ni co-
municació prèvia amb els
representants dels treballa-
dors.

Obscurantisme i opaci-
tat enmig d’un context ja
de per si molt incert i
complex, agreujat per la
pandèmia del coronavirus

i la crisi que comporta.
A Santa Coloma hi haurà

famílies senceres afectades
per aquest tancament. Famí-
lies que han construït cotxes
de Nissan durant genera-
cions. Pares i fills han ocupat
línies de producció a les
plantes d’aquesta corpora-
ció. Sovint penso què serà

de la vida dels companys
amb els que tantes hores i vi-
vències hem compartit

Ara, moltes d’aquestes
persones que ja tenen una
edat complicada per anar a
buscar una altra feina es pre-
gunten pel futur, un futur
que veuen negre.

A la Nissan, malgrat tot, hi

tenien una feina amb unes
condicions relativament dig-
nes. L’acomiadament anun-
ciat des del Japó, l’únic que
fa és garantir més precarie-
tat.

L’últim acord assolit entre
la direcció i els sindicats per-
met guanyar un temps pre-
ciós, però igualment cal se-
guir treballant per trobar
una solució perquè tota
aquest gent, els seus somnis
de vida i  la seva feina, pugui
tenir continuïtat.

Som una ciutat obrera, que
malauradament, té la renta
per càpita més baixa de Ca-
talunya. Formem una comu-
nitat especialment vulnera-
ble als vaivens del sistema

econòmic i sobre la qual se
solen acarnissar amb espe-
cial cruesa les crisis del ca-
pital.

És per això que també
hem d’exigir a les adminis-
tracions que s’hi impli-
quin. Donar més de 120
milions de fons públics a
l’empresa perquè acabin
fent fora els treballadors
no té cap sentit, calen con-
trapartides clares i, si cal,
que aquestes mateixes ad-
ministracions tinguin veu
en els consells d’adminis-
tració.

Hi ha eines per a fer-ho,
només cal la voluntat per
assumir-ne la responsabili-
tat. 
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paces tampoco de acompañar,
como pide Cs y hemos registra-
do en el Parlament, las restric-
ciones a los negocios con ayu-
das económicas para poder
mantener la actividad.

A nivel local, el inicio del cur-
so lo marcará hacer efectivo el
acuerdo al que llegamos todas
las fuerzas políticas a finales de
julio con medidas para paliar la
crisis en nuestra ciudad, un
acuerdo que debe implementar-
se de inmediato y para ello tra-
bajaremos desde Cs, ya que las
familias y negocios de la ciudad
necesitan esos recursos. Pero,
por otro lado, también en la ciu-
dad tenemos nuestras incerti-
dumbres frente a problemas
crecientes como la inseguridad,
la falta de limpieza, la okupación
ilegal o la planificación de una
estrategia de ciudad a futuro;
problemas que siguen sin ges-
tionarse por el gobierno de Par-
lon que, ante la falta de propues-
tas, tira de propaganda política.

Para finalizar, desde Cs tene-

En estos primeros días de
septiembre Santa Coloma

estaría celebrando su Festa Ma-
jor d’Estiu. Días intensos en su
programación sociocultural, col-
mados de alegría y beneficiosa
actividad para la economía local,
que no disfrutaremos a causa de
la pandemia de la COVID-19.
La suspensión fue dolorosa pero
necesaria, en unos momentos en
los que es imprescindible la to-
ma de decisiones responsables.

No se puede minimizar la du-
reza del golpe sufrido por cien-
tos de familias colomenses. Son
muchos los ámbitos afectados y
demasiadas las vidas perdidas. El
camino a la tan deseada norma-

lidad está siendo difícil, pero de-
bemos ser resilientes y dar pasos
meditados, que nos ayuden co-
mo colectivo a levantarnos tras
el impacto de la pandemia.

Está a la vuelta de la esquina el
inicio del curso escolar, quizá el
primer gran desafío en este re-
greso a las rutinas y costumbres
tras la emergencia sanitaria. Es

comprensible la inquietud de las
familias ante lo inminente de la
fecha del 14 de septiembre.

El curso empezará de manera
presencial. Así lo ha decidido el
Govern de la Generalitat de Ca-
talunya. El Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet ya
ofreció al Departament d’En-
senyament de la Generalitat y a

las escuelas de la ciudad espacios
municipales, para poder así re-
ducir las ratios de alumnos y
alumnas por aula si se considera-
ba necesario de cara al nuevo
año académico.

De acuerdo a los protocolos
establecidos, cederemos plazas y
parques públicos para poder ase-
gurar las distancias de seguridad
de nuestros niños y niñas duran-
te sus recreos. En un ejercicio de
responsabilidad, asignaremos la
práctica totalidad de los recursos
destinados a la Festa Major a ga-
rantizar la preservación de la sa-
lud de los alumnos y alumnas,
con un gasto proyectado de
unos 600.000 euros.

Garantizaremos que cada uno
de los niños y niñas tenga una
mascarilla reutilizable. Cada es-
cuela pública dispondrá de servi-
cio de limpieza permanente du-
rante el horario lectivo. Intensifi-
caremos los baldeos a la entrada
de los centros escolares para ha-
cerlos diarios.

Ofreceremos, además, sopor-
te logístico y emocional al alum-
nado y a sus familias. Éstas son
algunas de las medidas  indis-
pensables en la búsqueda de un
entorno seguro para nuestros
pequeños y jóvenes, en un retor-
no a la escuela que tendrá, por
parte del Ayuntamiento, todas
las garantías posibles. 

Núria Parlon

Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Unn  retornno  a  la  esscuuela  ssegguuro

per David Vicente

El cap de setmana més espe-
rat per totes arriba i estem

tristes. Gaudir i participar a la
Festa Major de la ciutat es con-
verteix en trobades prèvies per
planificar, millorar i fer-la cada
vegada més gran. Aquest any no
podrà ser malgrat els esforços de
molta gent que han proposat al-
ternatives que, lamentablement,
no s’han pogut dur a terme. La
Festa Major d’estiu no s’ha po-
gut fer però cal treballar perquè
la nostra Festa Major d’hivern SÍ
es pugui celebrar. Reprogramar i
mantenir la programació cultural
de la nostra ciutat encara que si-
gui en formats més reduïts és
una proposta que vam fer arri-
bar al Pacte Local per a la Re-
construcció cultural de la nostra
ciutat. Hem de fer-ho efectiu.

Necessitem la cultura i la seva
presència en els dies més durs
del confinament s’ha mostrat
com imprescindible. La creativi-
tat per fer-la arribar a totes les
nostres llars ha estat un dels ges-
tos més generosos del món cul-
tural.

Col·leccions de museus nacio-
nals i internacionals obertes vir-
tualment al públic, les bibliote-
ques fent moltes activitats com
l’hora del conte virtual, grups de
lectura i donant a conèixer els
fons digitals fent servir l’eBiblio,
companyies de teatre i dansa en-
senyant les seves creacions en di-
recte...

A la nostra ciutat una de les
primeres mostres de generositat
dins del món cultural es va pro-
duir durant la primera quinzena
de confinament. Gairebé qua-
ranta artistes locals d’estils i
edats diverses van unir-se per
fer-nos gaudir d’un festival d’ar-
tistes colomencs online durant
tres dies.

Vam poder redescobrir el tei-
xit cultural colomenc i ens van
alimentar emocionalment do-

nant-nos el millor. Però de la ge-
nerositat i bona fe no es subsis-
teix.

Hem de cuidar la cultura local
i això comporta fer efectives les
mesures que vam establir en el
Pacte Local com la incorporació
en el fons d’ajudes locals que do-
nin cobertura als artistes locals.
La cultura és el motor de canvi
no deixem que es pari. Necessita
que la cuidem. 

Núria Larroya

Regidora d’En Comú Podem

El  mmotor  de  
la  cuultuura  local

Els ajuntaments són una peça
clau per superar aquesta cri-

si des de la proximitat. I per fer-
ho, cal que disposin de totes les
eines i recursos. Demanem que
el Govern del PSC a Santa Colo-
ma de Gramenet no cedeixi els
6.000.000 euros d’estalvis dels
colomencs i colomenques i apli-
qui polítiques per millorar les
oportunitats de sortir de la crisi
enfortits per afrontar el futur

amb més garanties.
Des d’Esquerra Republicana

venim reivindicant des de ja fa
algun temps que es modifiqui la
llei d’estabilitat pressupostària, la
llei Montoro, perquè els ajunta-
ments puguin fer servir els seus
estalvis per millorar els serveis
dels seus veïns i veïnes, més ara
amb l’actual context de crisi pro-
vocada per la pandèmia de la
COVID19.

Sam Núñez

Portaveu del grup municipal d’ERC

6.000.000  d’euuross
delss  colommenncss

En estas fechas, normal-
mente estaría escribiendo

un artículo para desearles una
Feliz Fiesta Mayor, desearles
un buen retorno a sus queha-
ceres diarios después del pa-
rón estival (algo que igual-
mente les deseo) y, darles al-
gunas pinceladas de los objeti-
vos políticos que planteamos
desde mi formación para el
curso que se inicia, pero; co-
mo casi todo este año, esto
también será diferente, y será
un escenario de incertidum-
bre el que va a marcar nues-
tras vidas y el panorama polí-
tico en los próximos tiempos.

Incertidumbre, en primer
lugar, por una situación sani-
taria que se complica, con un
aumento de los rebrotes y una
sensación creciente de des-
control de la situación por
parte del Gobierno de España
y del Govern de la Generali-
tat, que no han sido ni capa-
ces de dar instrucciones claras
para la "vuelta al cole".

Incertidumbre también por
la situación económica y so-
cial, siendo el país de la UE
con más paro y con mayor ca-
ída del PIB y viendo como los
respectivos gobiernos no son
capaces de blindar las ayudas
sociales (¿conocen a alguien
que haya podido tramitar las
ayudas anunciadas?) ni son ca-

Dimas Gragera

Portaveu municipal de C’s i Diputat 

Inncertiduummbre

Però el govern de l’estat es-
panyol de PSOE i Podemos,
lluny de modificar la llei, ha arri-
bat a un acord entre el Ministeri
d’Hisenda i la Federació Espan-
yola de Municipis i Províncies
(FEMP) perquè els municipis
realitzin l’ingrés dels diners que
han estalviat a les arques estatals
per poder disposar d’una part
del superàvit municipal.

És un escàndol que l’Estat no
permeti que els ajuntaments pu-
guin utilitzar els seus propis re-
cursos per fer front a la crisi
econòmica i social generada per
la pandèmia. El bloqueig que el
govern de l’Estat fa dels roma-
nents s’assembla a com es va
afrontar la crisi econòmica del
2008. Cal modificar la Llei d’Es-
tabilitat Pressupostària, i concre-
tament la regla de la despesa,
que limita la reinversió dels su-
peràvits i dels romanents. No
podem abordar aquesta crisi
amb les receptes d’austeritat del
passat.

La nostra proposta es basa en
tres àmbits. Primer, la lliure dis-
posició de superàvits i roma-
nents; en segon lloc poder fer ús
de la capacitat d’endeutament
per aquells ajuntaments amb bo-
na salut econòmica; i finalment
que els ajuntaments participin
dels Fons Europeus de Recons-
trucció. Amb aquestes tres pro-
postes podrem reforçar el món
local per lluitar contra la crisi
econòmica i social i posar els pi-
lars de la reconstrucció, que ha
de ser l’objectiu prioritari. 

mos claro que, en momentos
de incertidumbre, lo mejor es
anclarse a valores seguros y
responsables como los que
defiende nuestra formación, y
que seguiremos trabajando y
colaborando en todas las ins-
tituciones con espíritu cons-
tructivo, si bien crítico con to-
do aquello que no se está ha-
ciendo bien. 
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Quan entres en la residen-
cia de gent gran de Ra-

mon Berenguer tens la sensa-
ció que entres en un terreny
sagrat. La funda que et fan
posar en els sabates accentua
aquest sentiment. L’entrada
sempre ha estat un lloc de
moviment, de bullici. Ara hi
ha silenci i quietud.

Cada dissabte celebrem la
missa, la sala sempre està molt
plena. Molts somriures, mol-
tes ganes de celebrar l’eucaris-
tia. Les monges Filles de la
Caritat, amb altres voluntaris i
treballadors de la casa fan d’a-
questa celebració quelcom
viu, bonic i entranyable.

Ara, en l’única missa que he
pogut celebrar, hi havia molts
espais buits. La separació en-
tre ells ve imposada per les es-
trictes normes de seguretat
que tenen. Però els espais
buits també són, dels que ja
no hi són. Ara molts ja no hi

Elss  esspaiss  buuitss

Miquel Àngel Pérez Sánchez

Rector de la parròquia de Santa Coloma

són. Sents que el cor s’opri-
meix d’emoció. L’alegria que
ser-hi amb els que hi són es
barreja amb les amagades llà-
grimes pels que ja no estan.

A molts la família no els ha
pogut acompanyar. Només
pensar en els seus finals talla
la respiració.

Però no han estat sols. Els
treballadors de la casa els han
acompanyat, cuidat i estimat.
L’aire de la residència que vaig
respirar era afectuós.

A l’entrada hi ha un cartell
que diu “Aquí viuen herois”.
Aquí Superman va amb bata
blanca, Batman passa el mo-
tiu, Spiderman pela patates i
molts Guardians de la Galàxia
es deixen, asseguts a les seves
cadires de rodes, cuidar i esti-
mar. 
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Nunca llega la suerte
cuando la esperas. Casi

nada llega nunca cuando lo
esperas. Pasar los últimos me-
ses en aquel pueblo tan pe-
queño, tan hermoso, en  aquel
jardín con una luz llena de
sorpresas, la belleza rodeán-
dote la espalda y la paz todo el
día hablándote al oído, te ha-
bía cargado de ese aire limpio
y fresco que, desde luego, ne-
cesitabas, te había llenado de
energía y de sueños y descu-
bierto un camino gozoso de
luz y esperanza, una senda in-
trincada, pero con señales y,
también, con alarmas.

Era tu último día, dentro de
unas horas, volverías a la ciu-

dad, estoy preparado, pensas-
te.

De pronto, no se sabe de
dónde, llegó una lluvia rabio-
sa, sin piedad, una lluvia negra
y mezquina que arrastró con
vehemencia el verano y su ale-
gría.

Se veía venir, algunos viejos
hablaban del pasado, de las
viejas tormentas que habían

tros.
Tras dos días de lluvia tirá-

nica, volvieron los colores del
secano, su explosión vital, la
magia del amanecer al final
del verano.

Pero se ha desplomado el
muro ante tu atónita mirada.
Has tenido miedo, el agua sin
piedad te  arrastraba y pediste
auxilio y se murieron la paz y

Antoni Jaumandreu “Pepònio” y Carlos Quesada

Amantes de la Vida

Tann  lejoss,  tann  cerca las certezas. Habías cerrado
los ojos, la respiración entre-
cortada, muchas preguntas, el
destino.

Abres los ojos, te sorpren-
des, te emocionas, cómo es
posible. En aquel jardín tan
sencillo y luminoso se descu-
brieron vestigios y algunos te-
soros arqueológicos de mu-
chos centenares de años.
Ahora sólo recuerdas tu reac-
ción cuando te arrastraba el
agua.

Y tus invocaciones, y a
quién pedías ayuda: Luisa,
Luisa. La mujer de la que
huías. Te está preparando una
copa, mientras le hablas al oí-
do. 

arrasado la vega y su entorno.
Aquellas piedras colocadas
con cuidado como muro de
contención, cedieron provo-
cando un estruendo sin mati-
ces, una bomba sonora para
los habitantes de ese pueblo
orgulloso y escéptico. Se des-
plomó el muro, el agua anegó
muchos hogares, la incom-
prensión iluminó muchos ros-

El Emérito desde hace años
acusado en varios libros

de beneficiarse del cargo para
recibir miles de millones en re-
galos. Es un caciqueo, ya que
quienes trabajan para el erario
público no deben aceptar rega-
los. En todo caso, donarlos al
Patrimonio Público. Ya vemos
que éste no. Tampoco declara a
Hacienda sus inversiones en
paraísos fiscales. Lo ha revela-
do su amante. L@s Republi-
can@s en los medios poco han
hecho por desenmascararle. Y
por cierto aquí en Santa Colo-
ma, ¿dónde andan? Creo que
de vacaciones.

Hablemos de la pandemia.
En el Barcelonés somos l@s
más afectad@s. Lo fuimos en
la primera envestida del virus y
ahora volvemos a serlo. Está

claro que eso tiene un origen y
un@s responsables directos. El
recorte sanitario que ha habido
durante años por los gobiernos
de la Generalitat, al igual que en
Madrid- los antagónicos según di-
cen l@s Nacionalistas catalanes.
Aquí se desmanteló la Sanidad
Pública tanto en recursos econó-
micos como humanos. Yo me
pregunto, ¿para qué narices están
las Administraciones locales? Tra-
gan todo lo que está pasando. En-
tiendo que no es su responsabili-
dad, pero como representantes de
un pueblo deberían haber denun-
ciado y hacer un llamamiento al
igual que Partidos de Izquierda,
Sindicatos, Movimientos Sociales
a acabar con esas políticas y evitar
lo que luego pasó, y pasará. Re-
cordar lo que pasó en la Residen-
cia Ramon Berenguer-pública- no

me imagino lo que pasaría en
las privadas que están superma-
sificadas y con falta de personal.
¿Se controlan?

Ya volvemos a estar medio
confinados, a aplicar medidas
restrictivas, por la falta de me-
dios y de rastreadores. Se le
echa la culpa a la juventud. La
verdad es que cometen muchos
errores, pero yo me pregunto
¿qué tipo de educación se ha in-
culcado en este país? Que cada
cual campe a sus anchas. Aquí
el más tonto hace portaviones
o se lo lleva calentito. ¿Se han
preocupado de impartir una
educación solidaria y de valores
humanos? Han impartido una
educación individualista a ima-
gen y semejanza del sistema en
el que vivimos. Así nos irá. Los
padres tenemos también algo
que criticarnos porque
much@s han abrazado esa for-
ma de vida y de lo que ha-ga-
mos luego vendrán las conclu-
siones y los errores que aplica-
remos a las demás.

Miren pongámonos las pilas
porque el mundo no sobrevivi-
rá a las gestiones individuales.

Davannt  el  rebrot,  
¿mméss  ssacrifici  ssocial?

Jordi Serarols

Director Gerent del grup Més que gossos

Generalment em consi-
dero una persona op-

timista amb una alta adap-
tabilitat a les circumstan-
cies que m’envolten, però
he de confessar que aquest
mes tan atípic em provoca
una sensació d’angoixa.

Passejar per la ciutat i
veure comerços i restau-
rants tancats és típic del
mes d’agost, però no saber
quants d’aquets ja no aixe-
caran la persiana degut a la

crisi provocada pel Covid-
19, o com serà la tornada a
l’escola en el moment en el

que sembla que el rebrot es-
tà en el seu punt més àlgid, o
no respirar aquell ambient

de disbauxa d’una gran festa
major que enguany el virus
ens ha privat d’ella, són fets
que provoquen incertesa i
malestar.

Malauradament les notí-
cies no son encoratjadores i
els números d’infectats tor-
nen a ser un autèntic escàn-
dol, i apel·lar a més respon-
sabilitat civil, amb el sacrifici
social que això implica, i la
manca de certs comporta-
ments que fins a l’arribada

del virus ens semblaven
obvis, crec que comença a
fer-se feixuc.

Però, malgrat tot, em re-
sisteixo a ser catastrofista,
i tot i que probablement
encara haurem de patir uns
mesos, desitjo que més
aviat que tard el teixit eco-
nòmic de ciutat revifí i pu-
guem gaudir, com abans
millor, d’aquella ciutat ple-
na de vida que vaig conèi-
xer ja fa uns 9 anys. 

Enrique Lecue
Col·laborador

Vivimmoss  tiemmposs  connvuulssoss
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Mirándole a los ojosMirándole a los ojos

per Mercè Penalba

-Per què has triat José
Hernández com el perso-
natge central que conforma
el llibre?

-José Hernández és un per-
sonatge que tenia gravat a la
memòria des que el vaig conèi-
xer personalment, a Santa Co-
loma. Jo tenia 15 anys i m’ini-
ciava en el periodisme i ell era
un boxejador d’èxit. Quan més
el tractaves, millor entenies que
era una persona a qui els pa-
ranys de la vida no van poder
modificar la seva seguretat i
convicció del que volia. José
Hernández sempre es va man-
tenir lliure. Era valent, mai va
inclinar el cap davant de ningú,
ni va fer cap genuflexió davant
d’un poder feixista que no li
perdonava el fet de ser un es-
portista lliure, independent, or-
gullós i molt estimat. La histò-
ria de José Hernández travessa
la nostra història col·lectiva.
Los años mudos és una histò-
ria emblemàtica de redempció
social, per conservar i mostrar
a les noves generacions. Les lle-
gendes romanen per sempre
en el temps. José Hernández és
immortal. No m’havia atrevit a
explicar la seva vida fins ara, no
em sentia preparat. Abans d’es-

criure, és saludable haver vis-
cut. Aquest era el moment de
publicar Los años mudos i enten-
dre que dins de tota tragèdia, la
vida s’obre pas sempre. Faulk-
ner deia: "El passat encara està
passant". Els records ens per-
meten sobreviure, és important
no oblidar per no deixar de
créixer.

-S’entén la boxa actual-
ment?

-No, José Hernández era bo-
xejador  i rebia cops. I no obs-
tant això, els cops de la vida li
feien encara més mal, molt
més que els del ring. La pobre-
sa és la millor pedrera de la bo-
xa i el seu cas ho explica amb
detall. Avui, vivim en una  so-
cietat millor. Los años mudos
ens demostra que formem part
d’una societat que es transfor-
ma. Cada cop costa més enten-
dre l’existència de la boxa, per-
què tot i que els seus màxims
defensors expliquen que la bo-
xa  és com la vida però amb
normes, el cert és que s’ha de-
mostrat que la vida, a cops de
puny, no pot funcionar mai.
No té cap sentit en una socie-
tat moderna. La realitat, que no
té propietari, s’imposa a crits.
La paraula clau és educar. El

primer que cal fer és estudiar, i
després, divertir-se, fer esport,

que és una escola de vida. L’es-
port ensenya a cultivar valors.
S’aprèn a perdre, que és una
part del camí de la vida, i tam-
bé s’aprèn a guanyar, sense
perdre el respecte als com-
panys. L’esport és preparar-se
per afrontar situacions de la vi-
da, davant la vida, que és com-
petitiva. En la societat actual, la
boxa, com la coneixíem, com a

fenomen de masses, ha passat
a la història.

-Sovint has fet palès el teu
origen colomenc. T’ha con-
dicionat a l’hora de triar José
Hernández?

-Segur. Tota la vida he notat
que encara que em trobés a l’al-
tra punta del món, tenia ganes
de tornar a Santa Coloma.
Imagino que té a veure amb
l’origen, que és davant de tot,
en el meu cas des d’aquelles
matinades fredes del novembre
del 1958, a Singuerlin, a la casa
que havien construït els meus
avis, Rita i Ramon. Un aprèn
del que veu a casa seva. La me-
va família, els amics i Santa Co-
loma van sempre amb mi. San-
ta Coloma és la ciutat de la me-
va vida, i també la de José Her-
nández. Veure’l boxejar feia
trontollar les fibres més secre-
tes. Els seus cops al ring parla-
ven, era impossible no enten-
dre el que feia com un missat-
ge. Hi havia alguna cosa màgi-
ca amb la sola presència de Jo-
sé Hernández al ring.

-A més de  José Hernán-
dez hi trobem altres refe-
rents de Santa Coloma. Hi
destaques a La Chunga, bai-
laora que també es va obrir

Pere Ferreres i Serrano                                      ______

Donant veu als silencis

En Pere diu que és un privilegiat que pot viure del que
sempre va voler fer, de periodista. El que més li agrada és explicar històries,

però reconeix que té traça amb el format curt.
El va impactar llegir fa anys Ernest Hemingway quan deia que els millors cro-

nistes sortien dels combats de boxa. Admira Norman Mailer, qui millor va
escriure d’aquesta disciplina, a The New York Times.

Des del 1984, en Pere treballa a TVE.

Va formar part de l’equip d’enviats especials als Jocs Olímpics de Seül’88,
tasca per la que van guanyar el Premi Ondas.
Ha publicat Cien Años Azulgranas. Entrevistas a la sombra del Camp Nou
i Vosotros sois tontos ¿o qué os pasa? I ara, Los años mudos.
Compromès amb el seu temps i amb la paraula, es planteja 
l’autenticitat com a valor primordial. Articulista de Elmirall.net,
també és patró de la Fundació Tallers.

“

“

“Em preocupava
trobar l’equilibri

entre el sentiment i
les dades”
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camí en temps difícils, una
dona carregada de força que
en la seva lluita per la vida va
conèixer pintors i poetes,
que va ser portada de desta-
cades publicacions…

-L’autenticitat és el valor pri-
mordial de La Chunga. Jo m’-
havia creuat moltes vegades
amb el seu pare al barri de San-
ta Rosa, quan ella ja sortia a les
portades de les més prestigio-
ses revistes. Fa anys, a Madrid,
vaig anar al Café de Chinitas a
veure la seva actuació, magis-
tral, i a parlar amb ella. Quan
va saber que jo era de Santa
Coloma se li van il·luminar els
ulls. Fa poc, també a Madrid,
vaig anar a veure una exposició
de pintures seves a una galeria
d’art. Quan va deixar de ballar,
es va dedicar a pintar. Està
molt delicada de salut, però va
fent. Dostoievski afirmava que
per sofrir cal ser molt valent.
Així és José Hernández i La
Chunga, també.

-Dels esportistes colo-
mencs recordes al destacat
jugador del Fútbol Club
Barcelona, Lluís Aloy…

-Els records desvetllen altres
records. Lluís Aloy, el futbolis-
ta de Santa Coloma que va ju-
gar en el Barça de Kubala! Què
més es pot demanar. Lluís Aloy
era un bon amic del meu pare,
i jo vaig ser molt amic del seu
fill Xavier, que ens va deixar
molt aviat. Vaig estimar els
Aloy com t’estimes els grans
Mestres. T’imagines que ara al-
gun noi de Santa Coloma po-
gués dir que ha jugat al Barça
de Messi? Aloy va jugar al cos-
tat de Kubala al Barça. Només
per això, mereix que el camp
de futbol de Santa Coloma
porti el seu nom. Tots venim
de tots.

-Com la publicació de Los
años mudos ha coincidit
amb l’epidèmia de la CO-
VID19, no em puc estar de

que és un llibre que té un ritme
trepidant. No ho vaig poder
evitar. Amb tota seguretat la
meva condició de periodista hi
ha tingut molt a veure. Jugava
amb avantatge: l’actualitat ten-
deix a la caducitat; la narrativa,
a l’eternitat. Los años mudos és
una narració que no deixa de
ser un mirall en el qual els lec-
tors es poden veure reflectits.
Les paraules serveixen per ex-
plicar els sentiments. El que
més em va preocupar va ser
trobar l’equilibri entre el senti-
ment i les dades. Un bon amic,
editor, Adolfo García Ortega,
ha dit que Los años mudos és un
llibre acumulatiu. Jo no ho po-
dria explicar millor.

- Tens algun nou projecte
editorial?

-Escriure no és difícil, allò
que es difícil és no escriure, va
dir Tolstoi. Jo no em canso
d’escriure, Mercè. Ara bé, la vi-
da no té cap obligació de do-
nar-nos el que no esperem. Los
años mudos em va demanar tre-
ballar moltíssim. Acabes can-
sat. I ara, em toca centrar-me
en la tele, i preparar els Jocs
Olímpics de Tòquio 2021, si és
que finalment no es destrueix
el somni de milers d’esportistes
de tot el món. Quan deixi la te-
le, després de Tòquio, recupe-
raré projectes que tinc guardats
al calaix. Sembla mentida que
hi pugui haver a la vida tantes
històries increïbles, com la del
mateix José Hernández, que
ens ensenya que a la vida, que
és la nostra gran consellera, s’a-
prèn a bufetades. El passat i el
futur són pures fantasies i en la
literatura, el temps no exis-
teix.Los años mudos té molts
més records per la història i
personatges de Santa Coloma.
Tal com diu en Pere, és trepi-
dant i acumulatiu, transmet
molt de com és en Pere: entu-
siasta comunicador que amb
l’experiència del temps, de la
professió i de la vida sap expli-
car-te les coses de manera que
aprens, t’encomana entusiasme
per temes que fins al moment -
aparentment- no formaven
part dels teus interessos. En
definitiva, agraeixo el seu des-
cobriment i l’animo a recuperar
els projectes que té desats, des-
prés de Tòquio 2021 es clar. 

recordar que -en les abun-
dants històries del llibre- fas
referència a epidèmies his-
tòriques i les conseqüències
que van suposar.

-La humanitat conviu amb
els virus i bacteris des de sem-
pre. Recordo al llibre que la
pesta negra va acabar amb la
meitat dels barcelonins el 1348,
i que el 1914 hi va haver epidè-
mies de còlera, diftèria, menin-
gitis i pesta bubònica, el 1918 la
grip espanyola. La penicil·lina
no va arribar a Barcelona fins
el 1945 i la polio no es va po-
der aturar fins el 1954. Ara te-
nim la Covid-19. El que voldria
posar en valor és que dins de
tota tragèdia, la vida s’obre pas
sempre.

-A LLooss  aaññooss  mmuuddooss hi ha un
munt d’informació. Com
decideixes l’estructura del
llibre?

-Los años mudos és un vell
projecte que fa molt de temps
-anys-  que vaig anar covant a
estones perdudes. Escriure’l
ha estat estimulant. La dificul-
tat més gran de Los años mudos
és l’extrema densitat del mate-
rial que contempla. Reconec

“

“

Hernández  és
immortal. La seva

història travessa la
història col · lectiva“

“

Els cops de José
Hernández al ring

parlaven, el que feia
era tot un missatge
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Pa artesà elaborat amb ingredients procedents
de l’agricultura ecològica

Dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16:30 a 20 hores
Dissabte de 8:30 a 13:30 hores

c. Major, 27
Tel. 622 65 97 56

actualitat
Aquest dimecres 2 de setembre va reobrir-se l’Oficina

de la Defensora de la Ciutadania i l’atenció pels canals
d’atenció directa per a consultes i queixes. La Defensora,

Pepa González, farà videocoferències, entrevistes per 
telèfon o bé entrevistes presencials en funció de la 

situació particular de cada cas que li exposin.

L’Heura iniciarà el nou curs amb un nombre d’alumnes
més reduït per classe, les mesures sanitàries necessàries i
una oferta de cursos virtuals més gran, esperant donar 
resposta a les sol·licituds per aprendre català. La matrícula
per als antics alumnes serà del 7 al 10 de setembre i a partir
del dia 14 serà oberta a tothom.

El AAyuntamiento ccederá pplazas yy pparques aa llos ccentros ppara qque ddispongan dde mmás eespacio ppara eel rrecreo

Casi 13.000 alumnos regresan a las
aulas colomenses medio año después
¡Un nuevo curso en escuelas se-

guras y saludables! es el lema del
Ayuntamiento ante el inmi-
nente inicio, el próximo lunes
14 de septiembre, del curso
escolar. Tras seis meses sin
pisar las aulas debido al coro-
navirus Covid-19, en pocos
días cerca de 13.000 alumnos
colomenses regresarán a las
clases. Serán 650 niños y ni-
ñas en las guarderías, 6.850
alumnos en infantil y primaria
y 5.200 más en secundaria.

El consistorio aplicará va-
rias medidas de carácter ex-
traordinario para garantizar la
salud del alumnado en este
curso tremendamente com-
plejo desde el punto de vista
organizativo y sanitario.

La primera de ellas es refor-
zar la limpieza en horario lec-
tivo y la desinfección diaria
de los centros y sus accesos.
Se aumentará el equipo de
agentes cívicos para facilitar y
escalonar las entradas y sali-
das a los colegios. También se
hará entrega de mascarillas
reutilizables y gel hidroalco-
hólico a los alumnos mayores
de 6 años.

Una de las medidas más im-
portantes será la cesión de es-
pacios públicos (plazas y par-
ques) a los centros educativos
para que estos puedan dispo-
ner de más opciones y espa-
cio para organizar la hora del
recreo. De esta forma, el

La escuela Sant Just en la calle San Carlos de Santa Coloma. La ventilación de las aulas será prioritaria. 

“

“
Si un alumno da 

positivo en Covid-19,
el resto de la clase
hará cuarentena

dan fijadas finalmente en los
20 alumnos por aula en infan-
til y primaria y en los 30 en
secundaria, aunque los cen-
tros dispondrán de cierta fle-
xibilidad para lograr cumplir
con esta premisa. Todas las
clases serán presenciales has-
ta nueva orden. El uso de la
mascarilla dentro del aula se-
rá obligatorio para todos los
alumnos a partir de los 6
años.

Los centros educativos co-
lomenses todavía desconocen
el número de profesores extra
y personal cualificado de re-
fuerzo con el que contarán
para afrontar el nuevo curso.
Se ha anunciado la contrata-
ción de más de 8.000 profe-
sionales educativos en Cata-
lunya, y cuando un profesor
esté de baja se sustituirá des-
de el primer día.

Está previsto que se hagan
medio millón de tests PCR a
alumnos y profesores entre
los días 15 de septiembre y 15
de noviembre. Se ha compro-
metido a intentar no cerrar
los centros escolares durante
todo el curso. Sólo en el caso
de que haya dos o más casos
positivos en dos grupos de
convivencia distintos se estu-
diará esa opción, siempre y
cuando las autoridades sani-
tarias lo consideren conve-
niente. El hipotético cierre
del centro sería de 14 días.

Por otro lado, este jueves 3
de septiembre el Departa-
ment ha iniciado la coloca-
ción de los nuevos módulos
del instituto provisional de
Can Zam, y ha procedido a su
condicionamiento interior
para el inicio del curso. 

Ayuntamiento habilitará las
plazas Vilaseca, Josep Tarra-
dellas, Mediterrània y plaza de
les Cultures, así como el par-
que de la Bastida, para que los
centros puedan desplazar allí
grupos de alumnos durante la
hora del patio, y desconges-
tionar así las escuelas.

El protocolo ante un posi-
ble contagio será el siguiente:
en primer lugar, el alumno
que presente síntomas de ha-
ber contraído la enfermedad
será aislado y le harán una
prueba para confirmar si es
positivo. En el caso de confir-
marse el positivo, deberá per-

guardar una cuarentena de
dos semanas en sus domici-
lios. Esto puede complicar la
situación de los padres y ma-
dres de alumnos contagiados
en el caso de que ambos tra-
bajen. En principio, parece
que habrá bajas laborales re-
muneradas, aunque a la hora
de cierre de esta edición aún
no se habían anunciado de
forma oficial.

Todos los centros tendrán
un CAP y un enfermero de
referencia, que será el encar-
gado de gestionar los casos
sospechosos de Covid-19.

Las ratios en las clases que-

manecer en su casa durante
10 días. Una vez haya pasado
ese periodo, deberán pasar 72
horas más sin que presente
síntomas de la Covid-19. En-
tonces podrá regresar a la es-
cuela. Cuando se confirme un
positivo, todos los alumnos
de la clase burbuja deberán
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Más vida en el 
estanque de  
los jardines 
Ernest Lluch 

El Ayuntamiento de Santa
Coloma ha impulsado en los
últimos tiempos una progre-
siva naturalización del estan-
que que está situado en los
jardines Ernest Lluch, en el
barrio de Cementiri Vell-Pa-
llaresa, donde ya se pueden
observar una importante
biodiversidad urbana que
ayuda a crear un entorno
más atractivo para la ciuda-
danía.

Ranas verdes, caracoles de
agua, libélulas, mariposas y
diversas plantas acuáticas
han dado vida a un estanque
que contribuye a refrescar el
ambiente y a crear una sen-
sación y sonido agradable.
Además, varias de estas es-
pecies animales actúan co-
mo un insecticida natural
contribuyendo de esta ma-
nera al control de mosquitos
en la zona.

Este mes de agosto ha si-
do una buena ocasión para
dejarse caer por este estan-
que, aún desconocido por
muchas familias colomen-
ses. 

La pprimera ffase qque vva ccomençar aal mmes dde jjuliol jja ss’ha ffinalitzat

S’inicia la segona fase de la 
renovació de la xarxa de gas

Obres de renovació de la xarxa de gas al carrer Francesc Moragas.

“

“

La renovació de la 
xarxa permetrà

reduir el nombre
d’avaries

Des de mitjans de juliol
s’estan fent a Santa Coloma
una sèrie d’obres per renovar
la xarxa de gas en diversos
carrers. Aquests treballs estan
sent executats per la compan-
yia Naturgy (l’antiga Gas Na-
tural, que va canviar de nom)
i s’estan executant en dues fa-
ses diferents.

Les actuacions es fan per
trams i no totes alhora i con-
sistiran en la substitució de
les canalitzacions de tub d’a-
cer per unes altres de polieti-
lé, que redueix el nombre
d’incidència per avaries. La
durada d’aquests treballs serà
de 2 a 3 setmanes per tram de
carrer afectat, aproximada-
ment.

L’esmentada companyia ha
programat dues fases per a
aquesta renovació. La prime-
ra s’ha vingut realitzant a l’a-
vinguda Santa Coloma (entre
els carrers de Pompeu Fabra i
Cultura), el carrer de Fran-
cesc Moragas (entre el c. Sant
Carles i l’avinguda Santa Co-
loma), el carrer de Sant Carles

(entre els carrers de Francesc
Moragas i Pompeu Fabra), el
carrer de Francesc Moragas
(entre l’avinguda Generalitat i
el carrer Sant Carles) i el ca-
rrer de Sant Carles (entre els

carrers de Francesc Moragas i
Cultura).

La segona fase està prevista
per al mes de setembre, i con-
templa actuacions al carrer de
Sant Silvestre (entre el carrer
Balldovina i l’avinguda Gene-
ralitat), a l’avinguda de la Ge-
neralitat (entre els carrers de
Sant Silvestre i Sant Just), al
carrer de Sant Just (entre l’a-
vinguda Generalitat i el carrer
Roselles), i al carrer de Mos-
sèn Jacint Verdaguer cruïlla
amb el carrer de Roselles. 

Licitació per
transformar
els patis 
escolars   

Fins al proper 16 de se-
tembre es poden presentar
projectes per a la licitació de
les obres referents a la me-
mòria valorada de transfor-
macions dels patis escolars
del projecte Empatitzem
de Santa Coloma. El pres-
supost de licitació és de
117.000 euros.

Partint de la importància
del pati de l’escola com a es-
pai d’aprenentatge, de joc i
de convivència, el projecte
Empatitzem busca generar
propostes de reorganització
que treballin sobre la igual-
tat de gènere, la cooperació
i els valors inclusius.

La iniciativa convida a re-
flexionar sobre les desigual-
tats de gènere al pati de l’es-
cola i a generar propostes
per millorar la seva configu-
ració, l’organització i la ges-
tió. El projecte proposa
analitzar el pati, reflexionar
sobre aquest, imaginar pos-
sibles intervencions i, final-
ment, fer una petita trans-
formació física, posant en el
centre del procés a la comu-
nitat escolar i, especialment,
als nens i les nenes. 
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432 habitatges
dins del nou 
ACR del carrer
Mas Marí 

L’Ajuntament ja ha signat
els convenis de rehabilitació
amb les 34 comunitats de
propietaris del carrer Mas
Marí de Santa Coloma, per
tal de promoure les obres
que s’han de realitzar se-
guint el model de l’Àrea de
Conservació i Rehabilitació
(ACR) que es va implantar
anteriorment al carrer Piri-
neus i que permetrà fer una
rehabilitació important dels
edificis d’aquest punt de la
ciutat.

El cost de les obres d’a-
quest projecte serà abonat
per les persones propietàries
dels habitatges en funció del
seu coeficient de propietat,
una vegada descomptada la
subvenció que concedeix el
Consorci Metropolità de
l’Habitatge, de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

L’ACR número 2 de Santa
Coloma, amb un total de
423 habitatges i 51 locals, se
suma a la primera ACR, que
s’ha dut a terme durant els
darrers tres anys al carrer
dels Pirineus. 

Els ttreballs ss’han ffet aals ccarrers CCiutadella, CCabrera ii MMagalhanes ii aals ppassatges LLiszt ii IIrlanda

S’han reasfaltat cinc carrers i 
passatges de la ciutat durant agost

El carrer Ciutadella ha estrenat nou asfaltat. Nou aspecte que presenta el carrer Magallanes.

“

“

La inversió que s’ha
fet en aquests cinc
carrers ha estat de 

238.000 euros

La campanya d’asfaltat de
carrers 2020  a Santa Coloma
s’ha dut a terme durant les
darreres tres setmanes d’a-
gost, concretament en cinc
trams dels carrers Cabrera,
Magalhanes i Ciutadella, i
també en els passatges Irlan-
da i Liszt.

Les obres van iniciar-se l’11
d’agost al Passatge Liszt i al
carrer Ciutadella, i s’han en-
llestit a finals del mes passat
al carrer Cabrera, segons ha
anat informant l’Ajuntament
a través de les seves xarxes
socials.

Com és habitual en aquest
tipus d’actuacions en la via
pública, els treballs van ini-
ciar-se amb les feines prèvies
de prohibició d’estaciona-
ment als carrers afectats, el
trasllat d’elements urbans
d’aquestes vies, la renovació
de rajoles en mal estat i la
substitució de tapes i embor-
nals, entre d’altres accions.

El menor trànsit de cotxes
a l’estiu i també de vianants
fa que sigui un bon moment

per realitzar la renovació de
l’asfaltat als carrers, amb
l’objectiu de reduir al màxim
les molèsties que s’ocasio-
nen. Lògicament les obres
han comportat talls a la cir-
culació que han estat deguda-
ment senyalitzats per l’Ajun-
tament.

En una segona fase dels
treballs s’ha continuat amb el
fresat o demolició de les parts
de la calçada que estaven en

tesa de les capes d’aglomerat i
la pintura de la senyalització
horitzontal i vertical, fa pocs
dies.

La superfície de les actua-
cions que s’han vingut fent
aquestes últimes setmanes és
de 4.502 metres quadrats, i la
inversió total de la campanya
de reasfaltat de carrers serà
d’un total de 237.854,60 eu-
ros, l’import d’adjudicació de
les obres. 

mal estat a causa de l’erosió i
desgast com a conseqüència
del pas del temps. En darrera
instància, s’ha completat l’es-
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Sancionó, ssin ppotestad ppara hhacerlo, aa vvarios eestablecimientos een 22016 ppor oocupar lla vvía ppública

A juicio el polícia que multó a varios
comercios y que se quedó el dinero

Esta frutería de la calle Rusiñol fue una de las presuntamente estafadas. 

“

“

El agente fue 
relegado y desde

entonces hace tareas
administrativas

El policía local Francisco
Javier S.S. fue arrestado el
día de Nochebuena de 2016 y
a finales de este agosto de
2020 se ha iniciado el juicio
que deberá esclarecer los he-
chos que se le imputan, en
concreto un presunto delito
de estafa y falsificación docu-
mental por sancionar sin au-
torización a varios comercios
colomenses quedándose el di-
nero de las multas. Los esta-
blecimientos afectados en su
día estaban todos regentados
por extranjeros.

Los hechos se precipitaron
a partir del 21 de diciembre
cuando los mandos de la Po-
licía Local tuvieron la cons-
tancia de la primera denuncia,
a la que después siguieron, al
menos cinco más, de comer-
ciantes a los que el policía les
indicaba que les iba a multar
usando diferentes motivos.
“Tener unas cajas en el lugar
que no las podía tener”, fue el
motivo en el caso de un co-
mercio de la calle Santiago
Rusiñol que denunció el día

23 de diciembre de 2016. Era
el día 20 y se habría presenta-
do en la tienda "con ropa
normal, gafas y un carnet
blanco donde salía su foto-
grafía y en letras ponía agente
211, manifestándole soy poli-
cía”, según la denuncia.

Le dijo que “si me pagas
ahora 40 euros, si no, 80 eu-
ros” y le enseñó una carpeta
donde portaba otras denun-

cias con dinero adjunto. “Mi-
ra, aquí tengo más de unos
chinos que han pagado”. El
dueño del establecimiento se
negó a pagar y extrañado por
la situación, consultó a un
amigo mosso de esquadra
que le instó a denunciarle. Por
supuesto, las mencionadas
multas no se liquidaron al
consistorio.

Hasta seis comercios habrí-

an denunciado la estafa, aun-
que podría haberse visto afec-
tados más. Todos ellos perte-
necían a propietarios de na-
cionalidad china o paquistaní.

Una vez comprobados los
hechos, recogidas las pruebas,
testimonios e imágenes de te-
levisión, el agente fue deteni-
do y se incoó expediente. A las
pocas horas fue puesto en li-
bertad. Desde entonces ha si-
do relegado en el cuerpo y lle-
va a cabo exclusivamente tare-
as administrativas. El Ayunta-
miento seguirá de cerca el pro-
ceso judicial y el expediente
sancionador que de él derive.
Fuentes consultadas por El
Mirall.net ven difícil que el ca-
so acabe con la expulsión del
cuerpo del agente. 

Canvi dels 
uniformes 
en la policia
local

Els nous policies locals
que han entrat aquests estiu,
ja ho han fet vestint els nous
uniformes homologats que
hauran de vestir les policies
locals de Catalunya segons
ordre del govern de la Ge-
neralitat. La resta de la plan-
tilla anirà vestint el nou uni-
forme a mesura que arribin
les comandes fetes.

Es tracta d’un nou unifor-
me que malgrat la similitut
amb l’anterior és molt més
modern, però també més
funcional. Els dissennya-
dors han buscat millorar la
comoditat i reforçar l’efi-
ciència en el nou uniforme
policial.

El color de la tela  és d’un
blau marí una mica més fosc
i té el reforç de les muscleres
en color groc. El portaga-
lons serà també blau marí i
els galons seran grocs com
ara.

Fonts de la policia local
aseguren que el total de la
plantilla pugui estar perfec-
tament equipada abans d’a-
cabar aquest any. 
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Fabricado en EspFabricado en Españaaña

c/ Sicilia, 15
Santa Coloma Grnet

Tel. 93 391 90 99Dumay moda en ropa

Liquidación de Verano
Nueva temporada Otoño / Invierno

A presó per  
assaltar el 
pis d’una 
dona gran 

Els Mossos d’Esquadra
van detenir el 26 d’agost un
home de 21 anys i un menor
per un robatori amb violèn-
cia i intimidació al pis d’una
dona gran a Santa Coloma.
Els dos joves van amenaçar
la víctima amb un ganivet i
se li van endur 600 euros,
targetes bancàries, un mòbil
i una televisió de grans di-
mensions.

Els dos lladres i una noia,
també menor, que vigilava
des de l’exterior, van ser
arrestats tres hores després
de l’incident per una patrulla
de paisà a la ciutat. Hores
abans havien robat amb vio-
lència a un taxista, que havia
denunciat l’assalt amb una
descripció dels detinguts.
L’home de 23 anys va entrar
a presó després de declarar i
la Fiscalia de Menors va de-
cretar llibertat amb càrrecs
per al seu company. 

El parc fluvial
estrena horari
de tardor el 21
de setembre 

El parc fluvial del Besòs
estrenarà l’horari de tardor
el proper dilluns 21 de se-
tembre. Aleshores passarà a
estar obert de 10h a 18h i
per tant tancarà cada dia tres
hores abans que en el vigent
horari d’estiu (21h). Un any
més el parc està sent utilitzat
per milers de persones que
volen caminar, fer esport o
simplement sortir al carrer
per disposar de més espai
per poder guardar així les
distàncies de seguretat. Això
sí, molts usuaris continuen
fent cas omís a les limita-
cions de velocitat quan van
en bicicleta i els propietaris
de gossos no els passegen
lligats, com ho recull la nor-
mativa del parc fluvial. 

SSii   ll ii   hhoo
pprreegguunntteenn,,
ddiigguuii   qquuee  
ll lleeggeeiixx

El  periòdic  
que trien

19.000
colomencs

Els aactuals ppropietaris rrebran uun aaprofitament uurbanístic iigual een uuna aaltra zzona dde lla cciutat

L’Ajuntament busca activar el
PERI deixant la torre com està

Les manifestacions men-
suals en defensa de les dones
i en contra de la violència de
gènere que els primers di-
marts de mes es venien cele-
brant a la plaça de la Vila re-
tornaran la propera setmana.
El col·lectiu feminista Arte-
mis és el convocant, tot i que
en l’acte es defuig de les si-
gles i de la pertinença a op-
cions polítiques diferents.

Reprendre aquestes con-

centracions (a les vuit del
vespre) suposarà un esforç
extra, ja que caldrà activar les

mesures protocol·làries que
imposen els decrets anti Co-
vid-19. Serà obligatori l’us de
mascaretes, així com mante-
nir el metre i mig de separa-
ció.

Per això, s’eliminarà per ara
el recorregut de la manifesta-
ció, tot i que es mantindrà la
rodona i els corresponents
torns de paraules. Així serà
mentre durin les afectacions
per la pandèmia. 

La darrera proposta és que el Pirulí del PERI es quedi en l’altura actual.

“
“

S’enderrocaran dos
edificis que estan en
ruïna tècnica i que
cal tirar d’urgència

per Josep Maria Roca

El govern municipal vol
trobar una solució a l’enquis-
tament que sofreixen les
obres del PERI Santa Colo-
ma Vella 2. Aquest setembre,
el consistori té previst tirar a
terra els edificis de la plaça de
la Vila, 14 i de Josep Pedrago-
sa, 4. Els dos estan declarats
en ruïna urbanística i es con-
sidera que per “raons in-
apel·lables de seguretat” cal
enderrocar-los el més aviat
possible.

El primer serà l’edifici on
va instal·lar-se La Colmena
quan va fer la permuta de la
seva casa, probablement a fi-
nals de mes. Després seguirà
l’altre edifici que es tirarà
quan es resolgui el procedi-
ment de licitació, però es vol
que sigui aquesta tardor.

Així les coses, les darreres
reunions de l’Ajuntament
amb la Plataforma i els partits
de l’oposició, han concretat
una proposta que podria ser
considerada per totes les
parts. L’Ajuntament limitarà
el creixement del Pirulí, que
es quedarà a l’alçada actual.
Això comportaria una per-
muta d’aprofitaments urba-
nístics amb l’empresa propie-
tària en un altre indret de la
ciutat.

L’Ajuntament ha proposat
a les parts que designin pèrits
per tal que es pugui valorar
que l’esmentada permuta no
generarà perjudicis a les ar-
ques municipals ni incremen-
ti el benefici de la propietat.
“Volem aconseguir que sigui
una operació neutra”, diuen
fonts municipals.

Amb aquesta solució s’a-
conseguiria mantenir la densi-
tat del Casc Antic, guanyar
prop de 3.000 metres qua-
drats d’equipaments a la plaça
i un habitatge públic a Josep

Pedragosa sense perjudici pel
consistori, que no  haurà d’in-
demnitzar ningú. L’antic Es-
tudi Nou, de Padró 14, passa-
rà a ser equipament públic.

L’Àrea d’Urbanisme vol re-
prendre a partir de setembre
les converses amb la Platafor-
ma i els partits per activar el
passos necessaris per aconse-
guir un consens després de

valorar les qüestions urbanís-
tiques, econòmiques, políti-

ques i socials del projecte. La
intenció és arribar a un acord
que permeti acabar un pro-
jecte que es va iniciar al 1993
i que al febrer del 2008 va
quedar aturat. Dotze anys i
mig després, l’Ajuntament vol
arribar a un consens per aca-
bar-lo el més aviat possible,
“sense pressa, però sense
pausa”, diuen les fonts. 

“

“

Las mascaretes i
mantenir distància

de seguretat, 
premisses bàsiques

Retornen lles cconcentracions mmensuals qque llidera AArtemis

Manifestació contra la violència de
gènere dimarts a la plaça de la Vila
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Más limpieza
durante este 
periodo de   
verano 

El Ayuntamiento ha refor-
zado durante el verano el
servicio de limpieza en las
calles de la ciudad. En los
últimos dos meses se han
efectuado por ejemplo unas
2.700 actuaciones mensua-
les de lavado exterior de los
contenedores de la ciudad,
aumentando de forma nota-
ble la frecuencia con respec-
to a otras épocas del año.

Durante este periodo de
calor, se ha aumentado casi
un 75 por ciento el servicio
destinado a la hidrolimpieza
y a los baldeos de calles y
aceras. En este sentido, se ha
pasado de tres a cinco equi-
pos diarios, lo cual permite
ampliar las frecuencias de
paso por casi todas las zonas
de la ciudad, por las que de
forma diaria se emplean
unos 75.000 litros de agua
procedente del freático.

Asimismo, se ha realizado
la hidrolimpieza semanal, y
a mano, de las zonas de jue-
gos infantiles. 

Un episodio de
lluvias cierra
un agosto muy
caluroso 

El episodio de lluvias del
fin de semana de 29 y 30 de
agosto puso fin a un mes de
agosto bastante caluroso y
soleado en Santa Coloma,
con muchos días con tem-
peraturas superiores a los 30
grados. Este septiembre en
cambio ha arrancado con
temperaturas más suaves y
agradables en la ciudad. 

L’avinguda
Generalitat
passa a ser
de doble
sentit de
circulació
des de la
cruïlla amb
el carrer
Cultura 
fins a la
rotonda 
de Can 
Peixauet. 

Entre eel ccarrer CCultura ii lla rrotonda dde CCan Peixauet ii aamb ll’objectiu dde rreordenar eel ttrànsit dde lla zzona

L’avinguda Generalitat serà de doble 
sentit de circulació des del 5 de setembre

L’accés aa SSant CCarles oobligava aa mmolta vvolta

Les queixes veïnals
són la causa del canvi

per Josep Maria Roca

Les queixes de bona part
del veïns usuaris dels pàr-
kings del carrer Sant Carles
i de l’avinguda Generalitat i
d’altres conductors que es
veien obligats a arribar fins
la rotonda de Can Peixauet
per poder fer un tram que
amb la nova ordenació vià-
ria serà molt més curt i rà-
pid en temps.

Alhora, els veïns de Sant

Carles han aconseguit el
compromís del consistori
per valorar de fer semi pea-
tonal el tram des de cultura
fins Llorenç Serra, amb un
replantament amb arbres
menys invasius i altres pe-
culiaritats.

Tot i que el projecte va
per a llarg, especialment
amb les actuals cirumstàn-
cies econòmiques i sanità-
ries, ja circulen rendes amb
una possible proposta. 

L’avinguda Generalitat serà
de doble sentit de circulació a
partir d’aquest 5 de setembre
des de la cruïlla amb carrer
Cultura fins a la rotonda de
Can Peixauet. Aquesta nit del
4 al 5 de setembre es farà la
pintura horitzontal de la cal-
çada de l’avinguda Generali-
tat ja com a últim pas per po-
sar en marxa el doble sentit
del trànsit en aquest tram, ha
informat l’Ajuntament.

Hi haurà una altra modifi-
cació: es canviarà el sentit del
carrer Cultura entre l’Avingu-
da Santa Coloma i el carrer
Sant Carles, que tornarà a ser
ascendent com ho era ante-
riorment. També serà de do-
ble circulació el petit tram del
carrer Cultura entre Sant
Carles i avinguda Generalitat.

Durant les últimes setma-
nes s’ha ampliat la calçada de
la zona, i també s’han col·lo-
cat nous semàfors i senyals
verticals per fer possible
aquest nou canvi. L’obra que
s’ha fet en aquest punt de la

ciutat ha tingut un cost apro-
ximat d’uns 47.000 euros i
persegueix una triple finalitat.
En primer lloc, donar sortida
als cotxes que tornaran a pu-
jar des del carrer Cultura i
que, en el moment d’entrada

i sortida dels alumnes de l’es-
cola Sant Just, no poden girar
a l’esquerra per carrer Sant
Carles perquè està tallat.

En segon lloc, es vol com-
batre la indisciplina de molts
conductors que fins ara dei-

xaven el seu vehicle en doble
fila a l’avinguda Generalitat, i
que ara ja no ho podran fer.

Per últim, els vehicles que
baixin de Milà i Fontanals
hauran de girar a l’esquerra
un cop arribin a avinguda
Generalitat, de forma que
s’aconseguirà que no hi hagi
tant trànsit en els carrers in-
teriors de la nova zona de
baixes emissions que s’està
projectant en el barri de riu
Sud.

Per últim cal afegir que
aquests canvis faran variar
també els recorreguts de di-
verses línies d’autobús que
passen per la zona, com són
per exemple la M19, laM20,
la B84 o el N8. 

“
“

Els canvis també 
fan canviar la ruta
de diverses línies 

d’autobús

SSii   ll ii   hhoo
pprreegguunntteenn
ddiigguuii   qquuee  
ll lleeggeeiixx

El  periòdic  
que trien

21.000
colomencs
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Valoració de 
l’impacte de la 
crisi a la Serra
d’en Mena 

Durant juliol s’ha dut a
terme el Diagnòstic Ràpid
Participatiu de la Serra d’en
Mena. Un total de 66 perso-
nes, entre professionals de
l’administració pública, del
tercer sector i referents de la
ciutadania, han participat en
la seva elaboració.

Arran de l’actual crisi sani-
tària provocada per la Co-
vid-19, es va detectar la ne-
cessitat de fer una primera
valoració de l’impacte de la
pandèmia en els barris de la
zona sud de Santa Coloma.
Una de les principals conclu-
sions a què s’ha arribat “és la
constatació que el Procés
Comunitari afavoreix la con-
fiança i els vincles necessaris
per afrontar millor una situa-
ció límit. Es fa evident que la
col·laboració entre els dife-
rents agents és l’única via
per sortir-se’n”.

El projecte destaca “el fort
impacte emocional que ha
suposat la situació viscuda:
tristesa, pèrdues, distancia-
ment físic, etc.”. 

Localitzat a
Santa Coloma
un veí perdut
de Cornellà 

El passat dimecres 19 d’a-
gost es va localitzar a Santa
Coloma de Gramenet un veí
de Cornellà de Llobregat, en
José Luis, que havia desapa-
regut 48 hores abans. L’ho-
me, de 67 anys, estava sa i
estalvi quan el van trobar,
però sí desorientat. La
col·laboració veïnal va aju-
dar feliçment el cas. 

Reparació de 
la calçada a
la rotonda de
Salvador Dalí 

A finals del passat mes de
juliol es van executar uns
treballs de reparació de la
calçada a la rotonda de Sal-
vador Dalí, propera a l’hos-
pital de l’Esperit Sant. Per
fer aquests treballs va ser
necessari tallar el trànsit de
tota la rotonda durant una
setmana, afectant en espe-
cial el normal funcionament
de la xarxa de bus urbà.

Els accessos perimetrals a
l’Esperit Sant no van veure’s
afectats per aquests treballs
que van durar uns dies. 

Las ssanciones ddeberían hhaberse eestrenado eel 11 dde aabril, ppero lla ppandemia llas hha rretrasado

El 15 de septiembre empiezan a ponerse
las multas de la Zona de Bajas Emisiones
Las multas a los vehículos

sin etiqueta ambiental de la
DGT que circulen por la Zo-
na de Bajas Emisiones (ZBE)
de Barcelona comenzarán a
ponerse el 15 de septiembre,
según se hizo oficial a media-
dos de junio.

Esta medida, que tiene co-
mo objetivo mejorar la cali-
dad del aire de la capital cata-
lana y su entorno metropoli-
tano (la restricción afecta,
aproximadamente, a la zona
interior de las rondas, en cin-

co municipios, zona de la que
queda excluida por ahora San-
ta Coloma), debía haber pues-
to en marcha su régimen san-
cionador el pasado 1 de abril,
pero la paralización de la acti-
vidad por el estado de alarma
congeló esta medida.

La zona de bajas emisiones
funciona de las 7h a las 20h
horas de lunes a viernes labo-
rables y pueden circular por
ella todos los vehículos acre-
ditados con el distintivo am-
biental de la DGT. No les co-

rresponde ningún distintivo a
los turismos clasificados co-
mo M1 y a las motocicletas
clasificadas como L.

Las multas que se impon-
drán a partir del 15 de sep-
tiembre serán leves, graves o
muy graves y de una cuantía a
partir de 100 euros. Algunos
vehículos gozarán de autori-
zaciones especiales aunque
no tengan el distintivo, como
los que usen las personas que
necesiten un tratamiento y se
dirijan a un centro médico.  Multas para reducir la contaminación. 
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Gran surtido 
en bolsas 

de aspirador
c/. Sant Jeroni, 52 
Tel. 93 392 53 54

SANTA COLOMA DE GRNT.

S’apel·la a  
l’esforç de 
tothom per
evitar incendis 

L’Ajuntament de Santa
Coloma apel·la a “l’esforç de
tothom” per evitar els incen-
dis forestals, especialment
durant l’estiu i fins a l’octu-
bre, i demana fer un bon ús
de la muntanya, gaudint de
la Serralada amb prudència.
Tot i les mesures de preven-
ció i vigilància, els incendis
es poden produir per des-
cuits i és per això que el con-
sistori vol extremar les pre-
caucions: “Santa Coloma
disposa d’una superfície fo-
restal important. Aquesta si-
tuació privilegiada permet
gaudir d’un entorn natural,
però demana també una
atenció i vigilància durant
tot l’any per prevenir incen-
dis”.

El consistori colomenc re-
corda que està prohibit llen-
çar coets o petards, jugar
amb foc i fer fogueres en
tots els barris que es troben
a menys de 500 metres en lí-
nia recta a la zona forestal.

Set objectius
per construir
un projecte de
ciutat al PAM 

Els 17 Objectius de Des-
envolupament Sostenible
(ODS) estan presents en les
polítiques del PAM a través
de sis eixos o objectius prin-
cipals, que englobaran la
resta: reducció de les des-
igualtats, igualtat de gènere,
educació de qualitat, acció
climàtica, ciutats i comuni-
tats sostenibles i aliances.

Dins el nou PAM s’han
escollit aquests objectius
perquè són els que millor re-
presenten els valors i el mo-
del de ciutat cap al que es
vol avançar, basat en la de-
fensa de la igualtat d’oportu-
nitats, la justícia social i el
medi ambient. 

Continuen 
les obres al 
pont de Can 
Peixauet

Fa un mes que van arren-
car les obres de conservació
i manteniment dels tirants
vermells del pont de Can
Peixauet. Està previst que
aquestes obres, de les quals
s’està fent càrrec l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona
(AMB), s’allarguin dos me-
sos més aproximadament.

A aquest efecte, es tallarà
al trànsit el carril esquerra
de sortida de Santa Coloma,
tots els dies hàbils, entre les
9 del matí i les 6 de la tarda
mentre aquests treballs es
desenvolupin. Fora d’aquest
horari i en dies no labora-
bles, la circulació de vehi-
cles sobre el pont no tindrà
cap incidència causada pels
treballs. 

Compren dos
terrenys pel
futur institut
de la ciutat 

L’Ajuntament ha acordat
comprar dos terrenys a l’a-
vinguda de la Generalitat,
209 i 213, per destinar-los
íntegrament a l’emplaça-
ment d’un institut d’educa-
ció secundària. Santa Colo-
ma comptarà així amb un
nou centre educatiu que se
sumarà als deu instituts pú-
blics de secundària que ac-
tualment estan en funciona-
ment.

Les finques s’adquiriran
per un preu de 86.000 i
210.000 euros respectiva-
ment, i se cediran a la Gene-
ralitat, ja que la construcció
del nou equipament és de la
seva competència. 

El 222 dd’agost ees vva ccomplir uuna ddècada dde lla mmillor dde lles nnotícies

Deu anys de l’alliberament 
del colomenc Roque Pascual

Roque Pascual, amb la caravana Barcelona Acció Solidària. 

Satisfacción ddel ggobierno ppor ssu ttrabajo

Buena valoración de la
USIR tras dos meses

Se han cumplido dos meses
desde la puesta en funciona-
miento de la Unidad de Apoyo
e Intervención Rápida (USIR)
de la Policía Local. El gobierno
municipal hace un buen balan-
ce del trabajo desarrollado por
este grupo de policías, que ha
contado también con la cola-
boración de la ciudadanía. En
dos meses, la USIR ha realiza-
do, entre otras acciones, la de-
tención de 18 personas por di-
ferentes delitos que llevan aso-

ciados penas de prisión (robos
violentos, lesiones graves y so-
bre todo casos de violencia de
género), ha interpuesto 35 de-
nuncias por infracción de or-
denanzas (ruidos, ensuciar es-
pacios públicos, etc.), ha recu-
perado ocho viviendas de ocu-
paciones en caliente, ha hecho
162 denuncias por tenencia de
substancias estupefacientes y
ha registrado tres denuncias
por infracción de la normativa
sobre perros peligrosos. 

“
“

Avui Roque Pascual
s’esforça per tirar

endavant el complex
esportiu Torribera

Aquest 22 d’agost s’han
complert deu anys de l’allibe-
rament de l’empresari colo-
menc Roque Pascual, se-
grestat a Mauritània a finals
de novembre de 2009 junta-
ment amb els catalans Alícia
Gámez i Albert Vilalta. Els
tres ocupaven el darrer dels
vehicles d’una caravana soli-
dària que es dirigia cap a
Noucakchott, la capital del
país, quan un totterreny amb
els segrestadors armats amb
fusells els va fer aturar i bai-
xar del vehicle. Començaven
nou mesos de captiveri plens
d’incertesa que afortunada-
ment van acabar bé, amb
Pascual i els seus companys
sent alliberats.

Amb nou mesos de capti-
veri, el de Vilalta i Pascual va
ser el segrest més llarg que
havia realitzat fins aleshores
la branca d’Al-Qaida que
opera al Sahel africà. Alícia
Gámez havia estat alliberada
el 10 de març com una pri-
mera mostra que les negocia-
cions anaven per bon camí.
El captiveri va ser molt llarg
per als segrestats i les seves
famílies, i per a un país que
va estar nou mesos pendent
del desenllaç.

Un cop lliure i ja a Catalun-
ya, l’empresari colomenc va
rebre un altre revés en veure
com els seus esforços profes-
sionals de més de 25 anys s’-
havien anat en orris. La cons-
tructora Gecoinsa, que ell va
crear, va arribar a tenir 157
treballadors i a facturar 25
milions anuals. Amb la crisi
de 2008 i la seva absència du-
rant nou mesos, Pascual va
trobar-se l’empresa ensorra-
da. Físicament, tal i com re-
coneix en declaracions a El
Punt Avui, Pascual es troba
bé, no va patir estrès pos-
ttraumàtic si bé cada dia ha
recordat moments d’aquells
nou llargs mesos de segrest.

Avui el Complex Esportiu
Torribera i les dificultats per
tirar-lo endavant centren tots

els esforços de Roque Pas-
cual. “Estic a Torribera que
és el projecte que em queda i
que en dependre de l’admi-
nistració costa més tirar-lo
endavant”, ha indicat el ge-
rent de l’empresa que gestio-
na aquets complex. Ampliar
el nombre de pistes de pàdel
facilitaria la viabilitat d’un
projecte molt necessari per a
la ciutat. 

El mensual de Santa Coloma que no es ven

Si no el trobes, 
pots llegir-lo a                                  
www.elmirall.net
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Hemos 
mejorado nuestras 

instalaciones
Menú diario

Paellas i Brasa
Amplio comedor

Renovada
terraza al aire

libre
Cumplimos
las medidas
sanitarias

Aforos limitados!

Abierto todos los días



Quadernet Especial

col·leccionable

Des de 1895                                                 a 2019125anys
dede FestFestaa MajorMajor

d’Estiud’Estiu
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125 anys de Festa Major d’Estiu

L’any 11895, ll’Ajuntament vva ddecidir ccrear uuna ffesta aal ssetembre pper hhomenatjar eels eestiuejants

125 anys de Festa Major d’Estiu que
el virus ha fet impossible de celebrar

Programa de la Festa del 1915. La inauguració de l’Eslésia Major va avançar dues setmanes la Festa.

L’any 1895, l’alcalde de
Santa coloma de Gramenet
era Andreu Aymerich. En el
Ple municipal del 31 de juliol
y després de donar lectura als
Butlletins Oficials i a la cor-
respondència rebuda des de
l’anterior sessió, el propi pre-
sident de la corporació va
manifestar que “en vista de
que esta población celebra to-
dos los años la Fiesta Major el
dia 31 de Diciembre, y resul-
tando una época de fríos
fuertes y temperatura húme-
da, proponía al Ayuntamiento
celebrarla en uno de los do-
mingos del próximo Septiem-
bre, época más proporcional
para celebrar la mentada fies-
ta, puesto que aún veranean
en este pueblo gran número
de forasteros que nos honran

con su residencia y al mismo
tiempo podrá este pueblo au-
mentar varios ingresos, tanto
en establecimientos... como
en arbitrios municipales”.

Bàsicament, el   que propo-
sava el batlle era fer crèixer la
Festa Major per la presència
dels estiuejants amb residèn-
cia com altres més que po-
drien estar interessats en ve-
nir-hi donada la bonança del
temps. Per unanimitat, la cor-

poració municipal va aprovar-
ho convocant una reunió de
veïns i forasters per l’onze
d’agost per parlar-ne. Ni cal
dir que fa 125 anys, ni l’alcal-
de ni els regidors feien vacan-
ces.

Però l’alcalde Aymerich ja
tenia preparat el 8 d’agost, el
protocol necessari per fer ins-
tituir la Festa Major el tercer
diumenge de setembre, per la
qual cosa es va nomenar la
corresponent comissió muni-
cipal perquè fes els treballs
per tirar-ho endavant. S’hi
van apuntar gairebé tots els
regidors.

En el següent Ple munici-
pal, fet el 4 de setembre, la
corporació demana al Bisbe
de la diòcesi que doni “su su-

perior aprobación”. La set-
mana després s’aprovà també
unànimement  no sense una
“razonable discusión” i a ins-
tàncies del regidor Onofre
Badosa, que es faci un “Ofi-
cio Solemne acompañado de
Orquesta y después una pro-
cesión por las calles de cos-
tumbre”. La corporació en
ple va fer el seguici i va pagar
el cost de la festa religiosa.

El capellà teònom, Anto-

nio Ariza, va regalar “un cua-
dro enorme... representando
el Sagrado Corazón de Jesús”
que la corporació va conside-
rar “bonito” i, raó per la qual
van agrair el “sublime rega-
lo”. És per això que la Festa
Major, a manca de patró del
dia, era dedicada al Sagrat
Cor a partir de la primera.

Va ser el 15 de setembre de
1895 la primera Festa Major
d’Estiu. Durant vint anys va
ser així, pero al 1915 es va
aprofitar la inauguració de
l’església nova donada per
mossèn Jaume Gordi per
avançar la festivitat al primer
diumenge del mes. Encara
més calorós i amb més estiue-
jants de vacances. L’alcalde
era Emilio Iser , ja que Llo-
renç Serra va deixar el con-
sistori durant dos anys, en el
Ple del 21 de juliol i en punt
únic, va aprovar fer una reu-
nió general de veïns i foras-
ters per decidir-ho.

Des d’aleshores, la Festa
Major s’ha fet sempre el pri-
mer diumenge de setembre.
Això sí, els dies han canviat,
perquè en les primeres èpo-
ques, fins al final de la dicta-
dura, la Festa Major se cele-
brava de dissabte a dimarts.
La inauguració de l’envelat
era el diumenge i el ball del
comiat el dimarts. Però la ins-
dustrialització dels anys sei-
xanta i el creixement de la
ciutat per l’allau de nouvin-
guts en l’onada migratòria va
fer que Santa Coloma arribés
fins els 141.000 habitants.

Amb la mort de Franco es
va perdre, ja al 1976 el di-
marts i alguns anys més tard,
el dilluns, com ara, ja no es
festiu, tot i que és el dia que
tanca la Festa Major. 

“
“

Vol ser aquest suplement un col·leccionable que, any re-
ra any, ens permeti als redactors d’El mirall.net recordar passatges

d’èpoques passades de la nostra Festa Major d’Estiu.
Enguany, el repàs serà més extens i més genèric, bàsicament perquè  

els colomencs no podrem gaudir de la festa per culpa de la pandèmia de la
Covid-19 i les mesures sanitàries i polítiques preses per evitar els contagis.

Aquest 2020 sense festa, ens toca recordar les moltes coses que han passat a
la Festa Major per aquells que han  viscut a Santa Coloma des de 1895.

Efectivament, són 125 anys rodons, motiu de celebració especial, que haurem
de saltar-nos, com passarà amb els 50 anys de la concessió del títol de ciutat a
Santa Coloma l’any 1970.

La nostra intenció és donar a conèixer episodis que són més o menys
coneguts i altres situacions que la majoria de la gent desconeix. En els anys
que vindran, les anècdotes seran més personalitzades, més focalitzades en un
personatge o una activitat. El que volem és recuperar una memòria històrica
que s’està perdent. 

La diada de Santa
Coloma, el 31 de

desembre, era el dia
de la Festa Major “
“

Fins al 1976, la 
Festa se celebrava

des del dissabte fins
al dimarts



Sant Ramón, 6
Tel. 93 386 67 21
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C/ Sant Ignasi
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Montaaditos
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Avinguda  Generalitat,  11
Tel.  93  385  91  20  -  Santa  Coloma  Gramenet
www.productosdearribes.com

UUnn  bbuueenn  vviinnoo,,  
eell  mmeejjoorr    oobbsseeqquuiioo

125 anys de Festa Major d’Estiu

L’Ajuntament ees vva ggastar mmés dde 33,5 mmilions dde ppessetes dd’aquella èèpoca een mmig dde ttensions ppolítiques

La Festa Major de 1976 va treure la
gent al carrer i va ser molt popular

“

“

L’Ajuntament, les
AVV de VVi la 

revista Grama van
ser organitzadors

per Josep Maria Roca

Els corresponsals colo-
mencs de la premsa de Barce-
lona van ser unànims en con-
siderar que la Festa Major de
1976 va ser un esdeveniment
popular. Era la Primera Festa
Major després de la mort del
dictador, i des de l’Ajunta-
ment va haver-hi una apertura
de darrera hora per confec-
cionar el programa. L’alcalde
Blas Muñoz, el tinent d’alcal-
de Fernando Pérez Jerez, i
el regidor Manuel Matés,
dins l’àrea de Cultura, van in-
tentar mostrar una apertura
que, segurament interessada,
va ser aprofitada per les enti-
tats ciutadanes, especialment
les associacions de veïns, per
mostrar-se a la població.

Els polítics van consensuar
un programa que finalment
les AA de VV i la revista
GRAMA van coorganitzar
amb l’Excelentísimo Ayunta-
miento. Tot un canvi que va
suposar un esclat de vida. Eu-
genio Madueño ho explica-
va en la pàgina sencera que li
va dedicar el diari barceloní
on treballava. “Cuando en
Can Zam un estruendo de co-
hetes y petardos formaron un
Visca el poble, luminoso, de
fuego, las casi cinco mil per-
sonas que lo presenciaron pu-
dieron constatar que aquel fin
de fiesta, y todos los actos en
los que habían participado los
días 3, 4, 5 y 6 de septiembre,
representaban algo nuevo,
distinto y diferente a lo que
durante 38 años habían veni-
do presenciando”.

En la memòria d’aquest pe-
riodista, aleshores adolescent i
que ni somiava la professió
que tindria, la Festa de 1976
va marcar la història de les
festes majors colomencs. Les
que van vindre després van
ser decebedores fins a la de-
mocràcia i van ser millor des-
prés amb alcaldes i alcaldesses
triades pel poble. Però si una

característica té la Festa Major
de Santa Coloma és que, facin
el que facin, la gent surt al ca-
rrer.

Com no fer-hi si tota la ciu-
tat era una festa. La Comisión
de Festejos va escollir 4 esce-
naris, la plaça de la Vila, la pla-
ça del Rellotge, Can Zam i
Can Peixauet per obrir els ac-
tes a tots els ciutadans. La Pla-
teria, l’Elèctrica Dharma, la for-
ça dels quals encara perdura i
la Banda de la Creu Roja d
eBadalona es recorda, van
obrir cercaviles (quan encara
ningú sabia que era la manera

de dir en català pasacalles)
amb la seva música. I per ani-
mar els veins que els seguien
arreu Els Comediants i els lo-
cals Txulapis i L’Estaquirot.

guit perquè la nit oferia a cada
lloc teatre en viu, música de
tot tipus, ball, sardanes, sar-
suela, però no només un dia,
no només en un escenari, sinó

no va poder fer el mateix l’any
següent i el poder de convo-
catòria de les entitats ciutada-
ne i de GRAMA es van conju-
minar.

Per acabar-ho de rematar, la
Festa Major de 1976 va obrir
Sant Jeroni a la ciutat, que no-
més agafava aquell camí per
anar a l’Aplec de Can Butinya.
La Romeria va ser un èxit
amb la seva vaquilla i amb els
milers de colomencs que s’hi
van acostar.

Des d’aleshores la Festa,
millor o pitjor, sempre ha es-
tat popular. 

El pregó el va fer Agustí de
Semir, un rojo separatista, a qui
molts veïns implicats van tit-
llar de fluix en el seu discurs,
en que va emprar el català.
Era a la plaça de la Vila, però
la festa va escampar-se tot se-

que moltes actuacions es van
doblar, com la de la compa-
nyia de Salvador Távola i el
seu Camelamos Naquerar. Tea-
tre als quatre escenaris, festa
al carrer a tothora, per als
nens i pels més grans. I el Fes-
tival de los Pueblos de España
amb Manuel Gerena o Joan
Isaac.

Un pressupost de tres mi-
lions i mig de pessetes va do-
nar per a moltíssim perquè la
gent s’ho va creure. Els partits
polítics com a tals no hi van
participar. El poder econòmic
d’un consistori esplèndid que



NUESTRO HORARIO:
Laborables de 8 a 23 horas / Sábados, Domingos y festivos de 8 a 23 horas

Lunes tarde y martes, cerrado / Miércoles y jueves cerrado de 16,30 a 20 horas

MÁS DE 60 AÑOS A SU SERVICIO

Aplicamos
todas las
medidas

sanitarias y
socialesConozca 

nuestras 
cartas
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125 anys de Festa Major d’Estiu

Durant la dictadura, des de
l’any 1939 fins a 1969, l’enve-
lat va ser un espai imprescin-
dible a la Festa Major. Per en-
trar-hi s’havia de pagar, ja si-
gui comprant una llotja que
tenia dret a diverses cadires o
el preu de l’entrada.

Els primers envelats eren
de forma circular, tot i que
donada la popularitat entre la
població de totes les classes
que l’omplien van passar a ser
rectangulars, ja que s’aprofita-
va millor l’espai.

L’envelat no era més que
dues rengleres de pals rema-
tats per banderoles, entre els
que paral·lelament són
col·locades un seguit de cor-
des que subjecten la vela.
L’escenari es col·locava al
fons, contraposat a la porta
d’entrada. Als laterals s’hi
col·locaven les llotges, petits
habitacles que s’adquirien
complets i on hi havia taules i

cadires per asseure’s. També
hi havia el servei de bar que
assortia les llotges i als qui
només tenen entrades dem-
peus.

La primera notícia d’un en-
velat, ens la cita Domingo
Rodríguez, qui a El mirall.net
de fa cinc anys publicava que
l’any 1907 el president de la

Sociedad El Porvenir sol·lici-
tava permís per aixecar-ne un.
També explica que tres anys
més tard es va concedir per-
mís per celebrar ball a l’enve-
lat i al cafè de Baix. També
s’hi feien concerts i represen-
tacions teatrals. Però això era
la tercera setmana de setem-
bre i no se’n conserven pro-

grames. Quan la Festa Major
va passar a la primera setma-
na del mes, al 1915, el progra-
ma de Festa, que sí que es
guarda, anuncia que el ball es
farà a l’envelat, tot i que no
indica on estarà situat.

És de suposar que l’envelat
va estar sempre en un lloc o
altre, de la ciutat. Fins i tot,
durants els anys de la repúbli-
ca, els programes recullen en-
velats a diferents centres dels
diferents partits que hi havia
a la localitat, ja que tots tenien
un establiment -majoritària-
ment un cafè o bar- on es

reunien.
Durant la dictadura, l’enve-

lat va ser un espai fix. Fins al
1969. Probablement, pel fet
que s’hagués de pagar i la li-
mitació d’aforament en una
ciutat que aleshores s’enfilava
ja als cent mil habitants, la
majoria nascuts fora de la po-
blació i que difícilment van
entendre aquesta manera de
celebrar la Festa Major. La
decisió, presa per l’alcalde
Romero Tutusaus i el seu
consistori, es va sondejar pri-
vadament i no va haver-hi cap
problema. La lluita política ja
estava arrelada a la ciutat i
l’envelat, pels nouvinguts, era
un signe clar del domini de
les classes benestants i gover-
nants.

L’envelat s’inaugurava el se-
gon dia dels quatre que dura-
va la Festa Major. Diumenge
al migdia, de vegades a la tar-
da, es feia el primer ball, que
tenia continuïtat a la tarda i a
la nit. També s’hi feien con-
certs, ja que la majoria d’or-
questres eren contractades
per a fer més d’una sessió al
mateix dia i de vegades dues.
L’orquestra més important o

Des ddel 11915 ii ffins ll’any 11969, eeren eescenari dde bballs,  cconcerts ii rrepresentancions tteatrals

L’envelat era el centre de divertiment
durant les Festes Majors d’Estiu

“

“

Els primer envelat
tancat  es v aixecar
el 1907 i l’últim ho

feu al 1969

A l’envelat es feien també actes benefics o reconeixements (1958).
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125 anys de Festa Major d’Estiu

Aquest mes es compleixen
51 anys de l’últim cop que es
muntava l’envelat. Per aquells
espais prefabricats van passar
desenes d’orquestres, con-
junts  i bandes, des que es té
constància del primer, l’any
1934. “L’últim dia de l’envelat
deprimia l’esperit i feia caure
el poble en un nostàlgic enso-
piment”, deia el músic i ideò-
leg de la Festa Major durant
molts anys Joan Pairó. Avui,
amb el coronavirus, el poble
també està deprimit i nostàl-
gic.

Aquest any tampoc hi hau-
rà l’envelat, obert als quatre
vents i gratuït que ha recupe-
rat el consistori els darrers
anys. 

de les classes més populars i
apropar-la a les més benes-
tants, més pensada per enri-
quir als rics que per fer-la ser-
vir com una distracció i retro-
bament popular. L’envelat a
Santa Coloma va perdent
protagonisme fins que a prin-
cipis dels anys 70 desapareix
del mapa, segons el periodis-
ta colomenc Joan Tordera. La
manca d’espectadors, el con-
trol de la comissió de festes
per part de l’Ajuntament
allunyant la Festa Major del
poble, la proximitat a Barce-
lona i l’època de l’any, on la
majoria de població havia d’a-
nar a treballar a la capital,
feien que l’envelat caigués en
l’oblit.

muntatge de l’envelat era un
espectacle que donava pas a
la tristesa de la fi de les festes.

Les orquestres i els con-
junts donaven colorit a la Fes-
ta Major, però només s’hi po-
dia entrar pagant. Era l’època
daurada dels envelats. Des-
prés va venir la guerra civil i
la postguerra, que va canviar
la Festa Major per allunyar-la

que ningú podia modificar.
En els balls de tarda se so-

lien interpretar uns vuit balls,
mentre que durant la nit
s’arribaven als dotze. El més
característic i especial de l’en-
velat era quan arribava l’últim
dia i, amb ell, el Vals-Jota fi-
nal.

Estrident manifestació dels
instruments de metall. Al co-
mençar el vals es començava
a desmuntar l’envelat. Sense
respecte als espectadors que
encara ocupaven les llotges.
Estiraven la catifa però sota
els peus dels balladors, arren-
caven les penjarelles a estira-
des i a les dues hores no que-
dava més que l’esquelet de
pals i alguna corda. El des-

el conjunt més de moda -de
vegades tots dos- eren els es-
collits pel dimarts en què es
feia el darrer concert i el ball
de comiat.

El Ball de Gala, que era al
migdia i on les dones compe-
tien exhibint el seu nou vestit;
el Ball de la Toia i el Ball del
Ram, on els balladors obse-
quiaven a les balladores amb
un ram abans de donar inici al
ball, eren els més reconeguts.
Les classes més benestants es
distribuïen a les llotges, men-
tre les més populars compra-
ven el ‘Títol de Ball’, en mig
de la pista. Les orquestres, se-
gons el mestre Joan Pairó, to-
caven un programa imprès “

“

S’hi feien balls, 
concerts, audicions 
i representacions,
però de pagament

La gent es feia fotos lluint les llotges llogades. L’Esbart Gramenet actuant a l’Envelat 1958.

Les parelles omplien la pista de ball.
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RRaammbbllaa  SSaanntt  SSeebbaassttiiàà,,  1122    -    TTeellèèffoonn  935  11  70  44

Gràcies per la vostra confiança!

PROMOCIÓ!!
PPeerrnniill  IIbbèèrriicc  
dd’’eennggrreeiixx        ddee

ccaammpp

195
llaa  ppeeççaa

PROMOCIÓ!!
PPeerrnniill  IIbbèèrriicc  

dd’’eennggrreeiixx        

159
llaa  ppeeççaa
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ELECTRICIDAD INDUSTRIAL TOAR
ROPA Y CALZADO LABORAL

VENTA Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS 
ELECTROPORTÁTILES

VENTA DE MATERIAL
ELÉCTRICO Y FERRETERÍA

CC//..  SSaanntt  CCaarrlleess,,  6666-6688
0088992222  SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  GGrraammeenneett
TTee lléé ffoonnoo  9933  338866  9933  3366                                                                vveennttaass@@ttooaarrss ll .. ccoomm

125 anys de Festa Major d’Estiu

COL·LECCIONABLE FESTA MAJOR, núm 1

Edita: Edicions de Santa Coloma, s.l.
Redacció: Xavi Chica i Josep Maria Roca
Agraïments: Museu Torre Balldovina, Bibliteca Central i Arxiu
Històric Municipal                                                   Agost 2020

Les ttradicions ppopulars ssón uuna mmostra ddel ccanvi ddels ttemps een lla FFesta MMajor

Bastoners, castellers, sardanes,
gegants i capgrossos i la música  

El Centre de Recuperació
de Tradicions Populars porta
el nom de Joan Pairó. El re-
coneixement al mestre músic
és merescut, perquè des de la
seva posició de funcionari
municipal va poder dedicar
molt de temps a les seves acti-
vitats, però també a les enti-
tats ciutadanes que treballa-
ven per la cultura popular.

Va ser el principal valedor
de tenir una Banda Municipal
de Música, que ell va dirigir
força anys i que, amb períodes
de foscor, torna a formar part
de la vida colomenca en ple
segle XXI. Joan Pairó també
va formar part, amb càrrecs
més o menys importants, en
les comissions de Festes de la
ciutat.

La vida folklòrica i cultural
de la nostra ciutat és una gran
desconeguda encara. Poca
gent sap que als anys cinquan-
ta hi havia una colla bastonai-
re que es feia dir Xiquets de
Santa Coloma, al menys així
estan anunciats al programa
de Festes d’aquell any. El ball
de bastons era una tradició se-
cular als pobles de Catalunya.

Com va passar amb tantes
activitats pròpies d’un poble
català en els suburbis d’una
gran ciutat, l’allau de nou vin-
guts i el plans del règim va fer
trontollar els fonaments que,
en la majoria de casos, van
anar desapareixent. L’arribada
de la democràcia primer i la
febre per recuperar la història
van canviar la tendència i ara
Santa Coloma torna a gaudir
de colles castelleres, de gralles,
de diables i altres entitats que
reivindiquen aquest passat tan
desconegut.

L’arribada als anys seixanta
de l’avi Porta al Raval va per-
metre el neixement dels ac-
tuals castellers de la ciutat,
consolidats (i també dividits)
després de les vicissituts pas-
sades, amb anys problemàtics
i difícils.

El que no ha faltat en cap

festa major han estat les sar-
danes. Des del Patronat Pro
Aplec i el CEP se n’ha tingut
cura i han estat protagonistes,
tot i que en l’actualitat hi ha

“
“

S’hi feien balls, 
concerts, audicions 
i representacions,
però de pagament

ga plaça de la Vila. Van
aguantar fins a primers dels
80.

Santa Coloma també va te-
nir els seus esbarts, en que les
danses populars eren mostra-
des al públic. El més conegut
estava al barri de La Bella Es-
tada (avui Singuerlín). L’es-
bart Magda, els cors de Clavé,
els de La Colmena... Tots de-
vien participar a la Festa, en-
cara que el programa oficial
no ho reculli.

Gegants i Capgrossos tam-
bé són elements com uns a
totes les festes. Santa Coloma
té dues parelles de gegants i
força capgrossos, però n’havia
tingut altres més matussers i
senzills que alegraven la quit-
xalla. Toc i que sembla escasa,
la tradició popular colomenca
mereix ser investigada. 

menys sessions que en altres
èpoques. fins hi tot es va or-
ganitzar des del 1961, un con-
curs de colles sardanistes,
puntuable pel Campionat de
Catalunya que omplien l’anti-

Durant tretze anys es va celebrar un concurs de colles sardanistes.

Els capgrossos de principis del segle XX eren ben diferents als d’ara.

Els Xicots van ser una colla de bastoners renombrada als 60.

Santa Coloma també ha tingut el seua esbarta de danses populars.
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TTeellééffoonnoo    9933  338866  5522  6666  
rreesstt..ccaannttoo@@ggmmaaiill..ccoomm

Abierto  de  lunes  a  sábado
de  10  a  23  horas

Cierre  del  local  23  horas
Se  ruega  reserva

TIENDA
de vinos, 

espumosos, 
destilados y productos gourmet

Quesos de autor
Ibèricos de bellota

Ahumados
Ensaladas creativas

Torradas
Carpaccios

Todos los mediodías
menú degustación maridaje

Todas las noches
cenas frías

Servicio a copas
Catas
Nacional e importación
Asesoramiento vinícola



F U N D A C I Ó  E S P O R T I V A  

G R A M A

La Fundació llança el lema Fem Ciutat com a patrocinador
Una entitat gran per un futur de tots

L’any 2020 serà recordat
en el món per la pandèmia
que va trastocar les nostres
vides. Per les coses que vam
haver de deixar de fer, pels
confinaments propis o de
familiars o amics, per les
pèrdues. En el món del fut-
bol també s’ha capgirat tot. I
de quina manera. 

Som a principis de setem-
bre i només tenim clara la
voluntat de seguir. El desig
de convertir aquest malson
en un parèntesi, dolorós i
trist, però que acabi sent un
punt i seguit en la història de

la nostra entitat, la Fundació
Esportiva Grama.

La junta directiva de la FE
Grama ha seguit treballant
perquè el brillant present
que estàvem construint es
converteixi en un futur
millor. Malgrat les restric-
cions, les dificultats i la crisi,
el club segueix endavant
amb el seu projecte global
que ha estat reconegut per:
la Fundació Maphre en ator-
gar-nos el Premi a la Millor
entitat per la seva trajectò-
ria social l’any 2018 dins
l’àmbit de les comunitats de

l’Espanya mediterrània; la
Fundació Catalana de l’Es-
port que l’any 2019 concedí
el Guardó de l’Esport per la
tasca realitzada amb els
nens i joves de Santa Co-
loma de Gramenet; l’Ajunta-
ment de Santa Coloma en
atorgar-nos el premi de
Millor Entitat Colomenca; i
l’espai de Ràdio Marca
Marcador Catalunya  que
ens concedí el premi a
l’Equip més Competitiu.

Per totes aquestes raons,
la FE Grama ha volgut que
aquesta propera temporada

i les següents que calgui els
nostres equips lluiran, de
manera altruista, al frontal
de la samarreta el lema
“Fem Ciutat” que és el
resum i compendi del que
som i de la nostra raó de ser. 

Una entitat creada amb la
voluntat de servir a la ciutat
en l’àmbit que millor domi-
nen els nostres patrons; l’es-
port. I, particularment, el
futbol. A través d’aquesta
activitat i dels 44 equips que
tindrem la temporada 2020-
2021, des de l’escoleta al
sènior de Tercera Divisió,

passant pels equips inclusius
i els femenins, la tasca d’in-
tegració social esdevé una
eina per fer ciutat, per mos-
trar que nois de desenes de
nacionalitats diferents, amb
cultures, religions i parles
diverses poden conviure si
tenen un objectiu clar, net i
comú.

Aquesta és la feina de la FE
Grama, així fem ciutat i ho
continuarem fent. I no úni-
cament en l’àmbit del futbol,
també en altres activitats
socials i culturals que afectin
Santa Coloma.



Mensual de Santa Coloma de Gramenet
F

E
 G

R
A

M
A

. 
tE

M
P

O
R

A
D

A
20

/2
1

Los juga
Nike of

El primer equipo jugará en Tercera
Se harán 44 equipos de fútbol

La temporada 2020/2021 está a punto de
iniciarse. El pasado martes el primer equipo
empezó los entrenamientos y se espera, por
lo que ha comunicado la Federació Catalana
de Futbol, que las competiciones puedan
empezar entre la primera y segunda semana
de octubre. De hecho, la Real Federación
Española de Futbol ha traspasado a todas las
federaciones autonómicas el control de las
competiciones cuyo ámbito le sea propio. Es
lo que pasa en Tercera.

De esta manera, se pueden seguir uniforme-
mente los criterios de las diferentes autono-
mías en concepto de sanidad y de normativas
para controlar la pandemia. Eso sí, el regla-
mento de competición, los ascensos y descen-
sos, se aprobarán en Las Rozas, sede de la
RFEF.

Todos los equipos de la entidad, a tenor por
lo anunciado hasta ahora por la propia
Federación Catalana, empezaran sus entrena-
mientos siguiendo las medidas estrictas de
seguridad pactadas por los entes deportivos
(FCF i Direcció General de l’Esport) y la Con-
selleria de Sanidad. No será fácil, porque ade-
más de los niños hay que crear protocolos
para los padres que les han de acompañar. Lo
que sí es seguro y la Fundació va a poner
mucho énfasis en ello, será la obligatoriedad
estricta de seguir estos protocolos. 

Porque cumplirlos significará poder 
continuar con la actividad. La 

Fundació Esportiva Grama 

tiene previsto confeccionar un total de 44 equipos la pró-
xima temporada. 

Cuatro de adultos, el Amateur de Tercera, el equipo de
Veteranos y los tres de jugadores Inclusivos.

El futbol base tendrá 39 equipos
entre chicos y chicas. Las féminas ten-
drán un juvenil y un infantil. Los chicos
competirán con 4 juveniles, 6 cadetes,
5 infantiles, 7 alevines, 7 benjamines, 5
prebenjamines y, por ahora, dos equi-
pos en la escuela. Todos ellos con su
entrenador y delegado, incluso algunos
con ayudante y coordinados por cate-
gorías con supervisores y ojeadores.

En total más de 700 niños y niñas y
personal de la entidad  esforzándose
para hacer que ésta siga creciendo
cada año a pesar de las dificultades
sanitarias de este 2020 y luchando por
conseguir los ascensos que devuelvan
el fútbol colomense al lugar que nunca
debió dejar.

El Nou Municipal y el Campo de Les
Oliveres serán el escenario de entrena-
mientos y partidos, dos instalaciones
que gestiona la Fundació i que, ahora
más que nunca, hemos de ayudar a
mantener cumpliendo estrictamente
las directrices que se nos impongan. 

El fútbol nos importa, pero nos
importa mucho más conseguir educar
a nuestros jóvenes y prepararles para
el futuro.

Si la labor social de la entidad es básica para
conseguir la cohesión social entre todos los
integrantes de la misma, también lo son las
becas que, a través de la campaña anual, ha
conseguido beneficiar a más de 40 deportistas
hasta hoy y que sigue manteniendose vigente,
incluyéndose en la misma la colaboración de
nuestro Ayuntamiento a través de sus propios
programas.

Pero uno de nuestros pilares en la ayuda a la
sociedad es el convenio con el Departament de
Justícia de la Generalitat que ha escogido a la
Fundació para activar los TBC (Trabajos en
Beneficio de la Comunidad) que buscan la rein-
serción, a través de Medidas Penales Alter-
nativas como éstas, de personas que han infli-
gido la ley y que a través de estos trabajos cum-
plen la pena, se reinsertan en la sociedad a la
vez que reparan el delito causado.

Con su ayuda, la ciudad consigue reducir
los costos de la limpieza de las gradas y 

de la instalación, a la vez 
que ellos compaginan 

la pena con su vida familiar y laboral sin necesidad de
prisión. Un juez hace el seguimiento de esta activi-
dad que realizamos desde 2015 y del cual estamos
muy orgullosos.

Y también las actividades solidarias que nos permi-
ten ayudar a otras entidades de nuestro ámbito
como el Institut Català d’Oncologia del Hospital de
Can Ruti, o las iniciativas en favor de ayudas solida-
rias a pequeños colomenses y sus familias como
Nacho, Bruno, Pol o Rocío. Con nuestras pequeñas
aportaciones hemos conseguido que se muestre el
carácter solidario de nuestra ciudad y comarca.

Bajo la presidencia de Antonio Morales, la
Fundación ha ayudado al Banco de Alimentos de
Santa Coloma con aportaciones de socios y empresas
colaboradoras o conseguido juguetes para que la
Cruz Roja los reparta el día de Reyes. Pero también
hemos ayudado más allá organizando la concentra-
ción multitudinaria en apoyo de Gabriel, o efectuado
dos expediciones de tráilers llenos de material para
los refugiados de las fronteras de Libia o de las islas
griegas de Lesbos y Rodas que se libraron en el puer-
to del Pireo, en la capital griega.

225 euros. Este será el cos
podrán lucir nuestros jugado
las prendas de juego 1 cam
camisetas, 2 pantalones, me
basquero de entreno; 1 cha
parka de paseo, además de la
las prendas.

Dieciséis prendas es la pro
Esportiva Grama a Nike. Y qu
distribuidora Futbol Emotion
vir a todos los jugadores de 
que defenderá a la entidad e
Escuela.

El coste de todo el lote ser
vo especial para los juga

Grama. El acuerdo e
beneficiará 

entida

El club, al día con su afición
La Grama en radio y TV

La Fundació Esportiva Grama ha querido ser destacada
en su labor por tener informados a sus jugadores, técni-
cos y aficionados de las noticias que genera la entidad o
que la afectan.

Por ello, la entidad dispone en internet de dos platafor-
mas que ejercen esta función: Grama Ràdio, que emite
las transmisiones de los partidos de la entidad e informa-
ciones varias y Grama TV, un espacio en el que se pueden
ver los resúmenes de los partidos que juega el primer
equipo y aquellas actividades que son de interés.

El trabajo del directivo Daniel Borrallo y del prestigioso
periodista Enrique García Corredera al frente de la acti-
vidad radiofónica y el del periodista Francesc Via, direc-
tor de “pericos on line” de Ràdio Marca, como responsa-
ble de la programación televisiva son una garantía para
oyentes y espectadores.

Las redes sociales, Twitter i Facebook, completan este
trabajo de información al aficionado de la FE Grama que
puede saber en todo momento como se desarrolla la
actividad de su equipo.

La fLa fororça d’un seça d’un se

Fútbol inclusivo, femenino i más...
Labor social fuera del fútbol

PARTIDO
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adores tendrán ropa de entreno, de competición y de paseo
frece la equipación completa por 225€
ste total de la equipación que
res la próxima temporada. Son
iseta, 1 pantalón y  medias; 2
dias, calcetín, sudadera y chu-
queta, 1 polo, 1 pantalón y 1

a mochila para el transporte de

opuesta que hizo la Fundación
ue esta empresa, a través de su
, está confeccionando para ser-
la FE Grama, desde el equipo

n Tercera, hasta los niños de la

rá de 225 euros, precio exclusi-
adores de la Fundació Esportiva
económico al que se ha llegado
a todos los componentes de la

ad que, además, dispondrán de  
grandes descuentos en todos 

los artículos deportivos (botas, guantes, camisetas para
familiares, otros accesorios, etc...) que precisen a través del
bono que el club ha negociado con Futbol Emotion que per-
mitirá comprar en su tienda del Passeig de la Ribera, 16, de
Barcelona a precios con descuentos especiales para nuestra
gran familia.

La F. E. Grama ha apostado por una marca de gran calidad,
líder en el mercado y que viste a grandes equipos de la
Primera División de las ligas española, inglesa, alemana,
francesa, italiana... Además, entre los deportistas que han
elegido la marca Nike para su uso deportivo están estrellas
como Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne,  Sergio Ramos,
Gerard Piqué, Robert Levandowski, Sergio Busquets, Harry
Kane y otros muchos. 

La mejor calidad del mercado, el diseño exclusivo a un pre-
cio pactado y muy rebajado con respecto al precio de tarifa
gracias a este acuerdo de

colaboración, ya que
Nike quiere implicarse
en la FE Grama por
su labor y su traba-
jo en pro de la inte-
gración social den-
tro de su comuni-
dad, como por su
trabajo con el fut-
bol inclusivo.

La sinergía que
se ha conseguido
va a suponer para los
jugadores y jugadoras de
la Fundació la satisfacción de lucir prendas de calidad
incuestionable y la posibilidad de hacerlo por un precio más 

que razonable y sin competencia.

Coste de la Cuota de la FE Grama para la Temporada
2020/2021

cuota 18% Dto A pagar 25% Dto A pagar
normal Jugador1 con ropa2

Cuota fútbol base 600 -108 492 -150 450
Cuota femenino 500 -90 410 -125 375
Cuota Escuela 350 -63 287 -87.5 262,5
(1) jugador de la temporada anterior (2) y que tenía ropa

Cuota final tras la posible desgravación
A pagar 80% de 150 35% del resto Desgravación Coste

600 -120 -168 -288 312,00
500 -120 -133 -253 247,00
350 -120 -80.5 -200.5 149,50
492 -120 -130.2 -250.2 241,80
410 -120 -101.5 -221.5 188,50
287 -120 -58,45 -178,45 108,55
450 -120 115.5 -235.5 214,50
375 -120 -89,25 -209,25 165,75

262,5 -120 -49,87 -169,87 92,63

La FE Grama, consciente de las
diferentes problemáticas familia-
res que existen en las familias de
sus jugadores y jugadoras ha
decidido aplicar descuentos en
las cuotas de los jugadores del
fútbol base. Desde el juvenil a la
Escuela, la cuota anual para la
temporada será la que se explica
en el recuadro adjunto.

Un jugador o jugadora nuevo que se
apunte a la entidad esta temporada pagará
la cuota normal: 600 para los chicos; 500
para las chicas y 350 para la escuela, que es
mixta.

Los jugadores que ya estuvieron la pasa-
da temporada tendrán derecho a un des-

cuento del 18 por ciento del coste.
Además, si compraron la ropa del curso,

verán aumentado  el descuento 
hasta el 25 por ciento. 

Este es el precio de la
cuota que, al ser el club de una Fundación,
permitirá a cualquier familia desgravarse las
cantidades abonadas en función de cada
declaración. El máximo es del 80% de los pri-
meros 150 euros pagados y el 35% del resto.

Con este esfuerzo, de la directiva que pre-
side Antonio Morales, el coste para un juga-
dor o jugadora puede acabar siendo de
92,63 euros anuales de la escuela a los 312
que se gastará quien se incorpore esta tem-
porada. 

Una cuota social que es desgravable
Jugar en la FE Grama es un ahorro

entiment colomencentiment colomenc
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125 anys de Festa Major d’Estiu

Curses dde ssacs, lla ttrencada dde ll’olla oo eels cconcursos dde ccastells dde ssorra eeren mmolt aatractius

Els jocs de la mainada eren un
dels grans ganxos de la FM  

Hem considerat interessant
recordar els vells jocs que es
feien per a la mainada a la
Festa Major. La Plaça de la
Vila s’emplenava de públic de
totes les edats i estaments, i
els infants formaven llargues
fileres per participar en el seu
joc preferent, pensant també
en el premi en metàl·lic que
podien assolir si sortien
triomfants de la prova.

Els jocs per a la mainada
han evolucionat molt en les
últimes dècades. Han desapa-
regut els jocs de baldufes, fer
volar estels, els jocs de ba-
les… Repassem a continua-
ció altres jocs per a la maina-
da que es feien sobretot per
Festa Major i que molts colo-
mencs i colomenques encara
recordaran.

Un d’ells és el joc de l’a-
nell, que consistia en situar al
mig de la plaça una gran ga-
lleda plena d’aigua amb fruita
submergida en el fons. La
quitxalla es posava en fila, un
xic apartada, i quan es dona-
va el senyal emprenien una
cursa a tot córrer i en passar
per la vora del cubell, posa-
ven la mà i fins el braç a dins,
procurant agafar la fruita, co-
sa que era un xic difícil ja que
l’aigua era remenada contí-
nuament i ells passaven cor-
rent.

Un altre joc era la trenca-
da de l’olla: una olla de ter-
rissa plena d’aigua era penja-
da per les nanses amb una
cordeta entre dos pals i gene-
ralment hi havia dins una
moneda de dues pessetes. El
vailet concursant era tapat
d’ulls amb un mocador i ar-
mat d’un bastó se li feien do-
nar un parell de voltes sobre
els talons i encarat a l’olla,
avançava amb el bastó enlai-
rat procurant trencar-la d’una
sola bastonada. Si no feia dia-
na, un altre ja esperava per
fer la prova. Quan l’olla era
trencada el guanyador es que-
dava les dues pessetes, però
quedava ben remullat.

Les curses de sacs eren un dels jocs per a la mainada més divertits. Nens portant el cartell de la Festa Major d’Estiu de l’any 1976. 

“
“

Els nens i nenes
feien llargues cues
per participar als

jocs infantils de FM “
“

Les memòries de 
Joan Pairó recullen

com eren aquests
jocs de la mainada 

La Plaça de la Vila i la Pla-
ça Pau Casals van ser escena-
ri durant diversos anys de
concursos de castells de
sorra, que acostumaven a
fer-se l’últim dia de Festa Ma-
jor. Aquests concursos van
celebrar-se entre la dècada
dels 70 i principis dels 80 i es-
taven patrocinats per l’em-
presa de begudes Coca-Cola.
El guanyador del concurs de
castells de Santa Coloma te-
nia dret a passar a
la següent fase.
Més recentment,
una altra empresa,
en aquest cas Ai-
gües de Barcelona,
ve organitzant l’a-
nomenada Festa
de l’Aigua als jar-
dins de Can Sisteré.

La xocolatada ja
era un joc més in-
grat, sobretot per
les mares que ha-
vien de rentar la ca-
misa. Dos xavals

nien cada un una tassa amb
xocolata desfeta i uns trossos
de pa. El joc consistia que ca-
da un d’ells havia d’encetar la
boca de l’altre amb un tros de
pa sucat amb la xocolata.
Gairebé mai s’afinava la pun-
teria i la xocolata emplenava
tota la cara i fins la pitrera del
contrincant.

Per últim, les curses de
sacs era un altre dels jocs per
excel·lència fins ben entrada

la dècada dels 70.
Consistien en un si-
mulacre de cursa
pedestre, amb la va-
riant que els con-
currents anaven
amb les cames dins
d’un sac que s’a-
guantaven amb les
mans a l’alçada de la
cintura. Se situaven
en línia recta, un al
costat de l’altre, i al
senyal convingut
començaven a cór-
rer fent saltirons, ja

s’asseien un davant de l’altre
en dues cadires amb els ulls
tapats amb un mocador. Te-

que amb les cames dins del
sac no era possible donar un
sol pas. A salts, procuraven
arribar a la meta situada a uns
metres de la sortida. Uns per-
dien el sac pel camí, d’altres
queien abans d’arribar, donat
que el cap els corria més que
les cames. Era sense dubte un
dels jocs més divertits.

Tots aquests jocs infantils
que es potenciaven per les
festes majors de Santa Colo-
ma han caigut en l’oblit i ja
no s’hi fan. És gràcies a testi-
monis escrits, com per exem-
ple les memòries de Joan
Pairó, que han quedat gra-
vats en la memòria de Santa
Coloma. 
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Avenida de la Generalitat, 5 

/ Sant Josep, 4

Telèfon 93 385 66 66 

08922 Santa Coloma Gramenet

125 anys de Festa Major d’Estiu

La Principal de 
la Bisbal, en
la década
de los años 30. 

Es complicado definir co-
mo era la música en las fiestas
mayores de Santa Coloma
porque hay muy poca infor-
mación, especialmente de las
que se hicieron desde 1895
hasta la República. Los pro-
gramas han desaparecido y las
referencias de los pocos histo-
riadores que ha tenido la ciu-
dad han dejado muy en el lin-
de la información festiva.

En esta época, el entoldado
era el lugar donde se hacían
los conciertos, los bailes y
otro tipo de actuaciones musi-
cales como las en aquel en-
tonces exitosas zarzuelas. La
Comisión de Fiestas tenía a
veces un especialista en músi-
ca, muchos años lo fue el mú-
sico y funcionario municipal
Joan Pairó. El maestro apro-
vechaba la fiesta para estrenar
sus sardanas, dedicó muchas a
su pueblo. La música de co-
bla, que también se oía en el
entoldado en versión concier-
to, era de las pocas que se to-
caba en las plazas.

Al envelat iban las orquestas
para inaugurar la fiesta, dar el
concierto y animar el baile los
tres días en que el recinto es-
taba abierto. Para entrar había
que pagar y, quizá por eso, a
medida que la economía fue
creciendo, el caché de los ar-
tistas y, por lo tanto su re-
nombre, iban creciendo. El
auge de la radio, había un apa-
rato en todas las casas espa-
ñolas a partir de la década de
los cincuenta, creó estrellas
que aprovechaban su popula-
ridad para hacer su particular
agosto con los ayuntamientos
de todo el país.

Las orquestas fueron el
principal atractivo de todas las
fiestas. Y entre todas, en San-
ta Coloma destaca La Princi-
pal de La Bisbal. La renom-
brada formación que sigue
aún en lo más alto de la con-
sideración popular, fue casi
un fijo de 1954 hasta 1965. La
formación se dedicaba en tri-
ple opción a tocar sardanas,
hacer conciertos y hacer bailar

a los jóvenes y mayores. Su
éxito fue rotundo en la ciudad
y solo la llegada de los cantan-
tes mediáticos con sus con-

juntos terminaron con su rei-
nado.

Dos y tres orquestas se con-
trataban cada año para las
fiestas. La de Ramón Evaristo
con la orquesta Antillana tam-
bién repitió cinco veces, las
otras que atendían a los nom-
bres de Caravana, Montecar-
lo, Florida, Triunfal, Rosale-
da... repitieron más de una
vez.

A partir de los sesenta, el
público empezó a preferir los
cantantes que venían con gru-
po acoplado. Bonet de San
Pedro, apoyado en su fox-
trot Rascayú, fue el primero en
hacer bailar a los colomenses
ya en 1950. Le seguirían Ra-
mon Calduch (1959 i 1965),
José Guardiola (1964 y 65),
Rudy Ventura (1964 y 66),

Conchita Bautista (1966),
Bruno Lomas (1967)  i Tony
Ronald (1969). Todos vinie-
ron en lo más alto de  una fa-
ma, que a algunos les duró
muchos años. El más aclama-
do de todos el cubano Luis
Aguilé. Sus Guantanamera,
Cuando salí de Cuba y demás
baladas venían reforzados con
sus triunfos en programas de
la mejor tele de España en

aquel tiempo. Vino tres fiestas
mayores de 1965 a 1968.

Como a Los Sirex (1965 y
1966) que ya heptagenarios si-
guen haciendo algún bolo, o
los Mustang (1965 y 1970).

Como anécdota, el primer
grupo local (si no incluímos la
Banda de Música) se presentó
en 1967. Eran Los Esquerros,
un quinteto que hizo fortuna
durante un tiempo imitando a
los grupos internacionales de
moda, The Beatles i Rolling
Stones.

La popularidad empezaba a
ser el principal motivo para
contratar a los artistas y, quizá
por ello, por la Santa Coloma
de la tardodemocracia apare-
cieron Andrés Pajares (1969)
y Fernando Esteso (1975).
Vinieron por separado y con
seis años de diferencia, pero
en la democracia del destape
llegaron a ser la pareja más fa-
mosa y de éxito del ruedo es-
pañol.

El mismo año que Esteso
actuó en la Festa Major un au-
tor de canciones que interpre-
taba con el nombre de El pa-
yo Juan Manuel escribió, en-
tre otras muchas, la letra de la
canción Una vieja y un viejo van
p’Albacete, que se bailó en to-
do el país. Lo que pocos sabí-
an es que Juan Manuel Car-
dona se casó y vivió en Santa
Coloma, en el barrio del Ra-
val.

En 1970 desapareció el en-
velado y la música se fue a la
Sala Olimpo, muy de moda en
aquellos tiempos cuando aún
se bailaba agarrado, pero se
empezaba a hacerlo con la
música -rock, twist, etc...- que
ya no necesitaba pareja para
disfrutarla. Y de ahí saltó a las
plazas de la ciudad donde se
montaron los escenarios para
acoger a artistas, orquestas y
bandas.

A partir de la democracia y
de la Festa Major de 1976, las
cosas cambiaron. La música
era gratis y las audiencias se
multiplicaron como cabía es-
perar. 

“
“

Pajares y Esteso
vinieron por 

separado en los
años 1969 y 75

En lla ddécada dde llos 660, eel nnivel dde llos aartistas eempequeñeció eel eenvelado ccon llos cconciertos ((1915-11978)

La Principal de la Bisbal, la orquesta
que más fiestas amenizó en dictadura

Luis Aguilé.

José Guardiola.

El payo Juan Manuel.
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Rechaza imitaciones

El auténtico y originalEl auténtico y original
Único en Santa Coloma

Frankfurts -  Brastwust - Malagueñas ...
Pinchos morunos - Cervela - Hamburguesas ...
Los más rápidos de Santa Coloma

Abierto de lunes a sábado de 9 a 23 horas
domingos y festivos  de 19 a 23 horas

125 anys de Festa Major d’Estiu

Sin duda el gran concierto
que ha quedado grabado en el
imaginario colectivo fue el
que protagonizó Mecano en
el año 1989. Cerca de 65.000
personas, según las crónicas
de la época, presenciaron su
actuación. Ana Torroja y  el
grupo de los hermanos Cano
hizo una entrada al recinto in-
creíble, abriéndose paso con
una furgoneta entre la muche-
dumbre. No se ha repetido
nada igual en Santa Coloma.

Al parecer, la cantante actuó
infiltrada, ya que se había da-
do un fuerte golpe en la espal-
da. Pero su diezmado estado
físico no impidió que el con-
junto madrileño firmara una
actuación para el recuerdo.
Sus éxitos Maquíllate, Mujer
contra mujer, Aire, La fuerza del
destino, Perdido en mi habitación y
tantos otros sonaron en un
concierto antológico. Jamás
ha habido tanta gente en un
solo concierto en Santa Colo-
ma. De hecho, el Rock Fest
necesita tres días y un amplio
abanico de grupos para llegar
a unas cifras similares de asis-
tencia.

Una anécdota. Era tal la
gente que rodeaba literalmen-
te el escenario, que los artistas
hubieron de entrar por el
frente apoyados en un moto-
rista de la Policia Local que les
abría el paso. Que llegasen a
actuar costó mucho esfuerzo
por la cantidad de público.

El final de la década de los
80 y los 90 trajo a Santa Colo-
ma artistas de primera talla en
aquel momento: Orquesta
Mondragón (1986), Ramon-
cín (1987), Olé Olé (1988), el
citado concierto de Mecano
en 1989, Luz Casal (1990),
Sopa de Cabra y Ketama
(1991), Los Manolos y Sau
(1992), El Último de la Fila
(1993), Celtas Cortos (1994),
Rosario y Dover (1997), Ja-
rabe de Palo (1998), con un
espectacular concierto de Pau
Donés que reunió a 25.000
almas, Estopa (30.000 espec-

tadores en el año 2000) o Ella
Baila Sola fueron algunas de
estas actuaciones multitudina-
rias.

Otra anécdota, el 1990, la
actuación de Luz Casal no
cubrió las expectativas. De
hecho, no se la había contrata-
do a ella, sino a Miguel Ríos
que estaba en una de sus giras
apoteósicas de entonces. El
error del mánager hizo impo-
sible que viniera el rockanro-
lero más conocido de España
y fue su telonera quien cerró
la Fiesta Major. No fue lo
mismo.

Como curiosidad, hay que
recordar que el antiguo cam-
po de fútbol del Fondo, don-
de germinó la histórica UDA
Gramenet, acogió conciertos
de Fiesta Mayor que eran de
pago. En 1993 por ver a El
Último de la Fila hubo que
pagar 1.600 pesetas. Y a Cel-
tas Cortos en 1994, 1.800 pe-
setas. El equivalente a unos
10-11 euros actualmente.

Con la llegada de la crisis
económica de 2008, el presu-
puesto de la Fiesta Mayor se
vio drásticamente reducido,
incluso más de la mitad. El

año 2013 fue la edición con
menor presupuesto de todas,
apenas 250.000 euros. Actua-
ron el grupo local Los Ba-
rrankillos, Dorian y Soraya
de Operación Triunfo. A pe-
sar de la estrechez económica
se lograron recuperar los chi-
ringuitos de las entidades,
donde también se montó un
escenario para actuaciones
musicales.

Y en ese contexto de recor-
tes y de crisis llegó una impor-
tante polémica en la ciudad
con la contratación de Fango-
ria y Nancys Rubias en 2012,
que supuso cerca de 50.000
euros para las arcas municipa-
les. No todo el mundo lo en-
tendió y las redes sociales am-
plificaron la polémica. Espe-
cialmente porque el caché de
ambass era inferior mercadea-
do a través de internet.

Desde entonces muchos
grupos y artistas han repetido
presencia en la Fiesta Mayor
de nuestra ciudad. Mojinos
Escozíos y Celtas Cortos
(2015) o Chenoa (2017) son
algunos de ellos.

Otra de las cuestiones que
ha quedado patente en los úl-
timos tiempos es que la Plaza
de la Vila se ha quedado pe-
queña para los grandes con-
ciertos de las fiestas. Los aten-
tados de la Rambla de Barce-
lona de 2017, que obligaron a
reducir el aforo permitido en
la plaza y a reforzar los siste-
mas de seguridad.

Quizás ahora la pandemia y
la necesidad de guardar más
distancia interpersonal obliga-
rán a considerar otros escena-
rios alternativos en el futuro.
Y el parque de Can Zam sigue
ahí. 

Ana Torroja, la cantante de Mecano.

Marta Sánchez y su grupo Olé Olé actuaron en 1988. 

“

“

65.000 personas,
según las crónicas,

asistieron al 
multitudinario acto 

La mmejor mmúsica een vvivo yy een ddirecto een lla FFesta MMajor ddurante lla aactual ddemocracia ((1979-22020)

En el año 1989 el concierto del 
grupo Mecano desbordó Can Zam
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CASA  EXTREMEÑA
Calidad desde 1974

Especialidad  en  productos
Extremeños  y  de  Andalucía

c/  Rafael  de  Casanovas,  98,  esquina  Rambla  de  Sant  Sebastià

Telèfono  93  832  78  58  
Santa  Coloma  de  Gramenet
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125 anys de Festa Major d’Estiu

125 aanys ddonen pper aa mmoltes aanècdotes ii ccuriositats qque sserviran aa ttall dde rresum dde lles ffestes hhagudes

Vaquilla Santa Geroni, baixada per un
riu putrefacte i els canvis de la fira

Amb la democràcia, el 1979,
les coses van començar a fer-se
de maneres diferents. No to-
tes, perquè el control de la Fes-
ta Major sempre ha estat en
mans de l’Ajuntament que és
qui posa els diners i malgrat la
pompositat de les Comissions
Municipals de Festes que hi ha
hagut, poques vegades han es-
tat realment representatives.

Però en els primers anys de
l’alcalde Lluís Hernández,
amb governs de coalició mal-
grat majories absolutes, els
partits polítics, les associacions
de veïns i altres entitats van te-
nir un pes en la vida política i
social de la ciutat.

Els xiringuitos
Una de les aportacions va

ser la proposta de crear un es-
pai on les entitats es poguessin
donar a conèixer i els seus
membres i militants tinguessin
opció de fer una trobada festi-
va, oposada a les moltes que
van fer a la clandestinitat.

El consistori va habilitar un
espai a l’actual plaça Pau Ca-
sals (que ni de bon tros tenia el
bon aspecte que té avui) i allà
cadascú va fer el que va poder.
Carpes, tendals i tot tipus d’ar-
tefactes sorgits de la imagina-
ció i dels coneixements van
donar vida a les casetes. Una
remembrança de la Feria d’A-
bril, però en obrer. La camara-
deria es va desbordar, tant que
finalment van haver d’habilitar
l’espai a Can Zam, al costat de
la zona que ocupava la Fira.

Quelcom similar al que pas-
sa avui, després d’haver-se re-
cuperat aquest espai. Però no
és el mateix, ni en nombre ni
en moviment veïnal.

Les atraccions de fira
Les atraccions de fira són

l’activitat que més proclama
una Festa Major. Hi són a tots
els pobles i viles. A Santa Co-
loma n’hi ha hagut sempre, lle-
vat un parell de edicions en
què no es van posar d’acord

de la ciutat. El passeig de la
Salzereda, fins a la seva prime-
ra urbanització, va ser un lloc
referent durant anys, malgrat
el fang i els bassals que s’hi
produïen quan plovia.

En altres èpoques va ser a la
rambla de Sant Sebastià, en al-
gun solar que quedava per edi-
ficar entre Irlanda i Doctor Pa-
gès. També els terrenys pro-
pers a la masia de Can Mariné,
l’actual Plaça Xavier Valls, o el

solar de la Sara al carrer Cinto
Verdaguer, van ser escenari de
la plantada d’atraccions.

Els cavallets (el tio vivo cas-
tellà) i les casetes de tir van ser
els primers. Després van venir
els autos de xoc i les atraccions
de més pes.

La vaquilla i el riu
La Festa Major ha tingut va-

quilla per torejar a Sant Jeroni
des de 1976. Hi ha qui diu que

va ser sempre la mateixa i ja se
les sabia totes. Als 80, es va
baixar el riu en andròmines ca-
solanes, tot i que la salubritat
de l’aigua era nul·la. També els
cotxes van fer curses per una
llera encara per urbanitzar.

L’any 1930, els protagonistes
van ser els globus aerostàtics.
Hi va pujar qui va voler.

A les dècades dels 50 i 60, la
programació dels cinemes
també entrava al programa.
Era el dia bo per estrenar les
grans pel·lícules de l’any.

La darrera: durant la repúbli-
ca, els partits feien balls i con-
certs als seus propis locals i en-
velats i així ho anunciava el
programa.

I d’anècdotes n’hi ha moltes
més. 

“

“

Els xiringuitos de
les entitats van ser

el gran èxit de la
democràcia festiva 

per la taxa que havien de pa-
gar. L’aportació dels firaires és
important.

En les últimes dècades, la fi-
ra d’atraccions s’ubica a Can
Zam. En l’actualitat es col·loca
paral·lela al riu, però en edi-
cions anteriors havia estat més
a prop de l’institut Puig Caste-
llar.

Quan Can Zam eren encara
camps de maduixes, els firaires
eren col·locats a diferents llocs

Els firaires a Can Zam als 70. Andròmines baixant pel riu Besòs als 80.

Tira còmica de Xavi Roch la Festa Major de 1983, en què el protagonista era el regidor de Festes Joaquín Moreno. 
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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 20:00h

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

OTROS  SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN  DE  FINCAS  (colegiada 6.211)

DERECHO  LABORAL:  despidos, reclamaciones, ERE
GESTORÍA:  SS, contabilidad, autónomos...

SEGUROS
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125 anys de Festa Major d’Estiu

Verdures i Fruites

JJoosseepp  AAnnsseellmm  CCllaavvéé,,  44  -  SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  GGrraammeenneett

Quaalitaat  i  servei  
des  de  1934

Fes la teva comanda al telèfon

93 385 90 01
Quan estigui preparada, et truquem perquè passis a recolli-la.

Gràcies

El ddeporte een lla FFiesta MMayor hha iido eevolucionando yy hha iincorporado nnuevas ddisciplinas ccomo eel ppádel

La Fiesta tuvo carreras de caballos,
tiro con arco, boxeo y lucha libre 

El tenis de mesa se popularizó mucho en la década de los 40 en Santa Coloma. 

Participantes en una carrera de Festa Major en los años 40. 

“
“

El deporte ganó
protagonismo a 

partir de la Segunda
República (1931)

“

“

El fútbol ha sido
lógicamente el 

deporte con más
años de presencia

El deporte ha sido santo y
seña de la Fiesta Mayor du-
rante la mayor parte de sus
ediciones. Lógicamente, el
fútbol ha tenido un papel
preponderante durante mu-
chos años, pero ha habido
otras disciplinas que fueron
entrando y saliendo de los
programas oficiales de fiesta
en función de la popularidad
de la que gozaran en cada
época. Santa Coloma llegó a
celebrar hace más de un siglo
carreras de caballos (1915),
según los documentos histó-
ricos consultados. Otra disci-
plina ya enterrada fueron los
torneos de tiro al arco que
atraían la atención de muchos
colomenses en Can Piqué.

Hasta la Segunda República
Española (1931), no hubo ac-
tividades deportivas en la ciu-
dad para la Fiesta Mayor, o al
menos no estaban incluidas
en los programas oficiales.

Los primeros partidos de
fútbol de fiesta mayor los or-
ganizó a finales de la década
de los años 20 el Fútbol
Club Gramenet. Más tarde,
a partir de la década de los 40,
la Unión Esportiva Colo-
menca tomó el relevo. En es-
ta década, el tenis de mesa
también se incorporó como
deporte en los actos festivos
de nuestra ciudad.

En 1943 y 1944 fue el gru-
po fascista Juntas de Ofensiva

N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a s
(JONS) el encargado de orga-
nizar los partidos de fútbol
para las fiestas. Ya en 1945 to-
mó el relevo la Unión De-
portiva Atlético Gramenet,
quien organizó partidos de
fútbol y también baloncesto,
que se disputaba sobre el mis-
mo terreno de juego. Curio-
samente, en la década de los
2000, el club tuvo sección y
equipo de baloncesto que lle-
gó a coronarse campeón de la
liga EBA. Se dio también la
circunstancia de que el parti-
do de fiesta mayor de la Gra-

Las actividades deportivas
en la Festa Major d’Estiu se
llevaron a cabo durante mu-
chos años independiente-
mente de si había o no insta-
laciones adecuadas en la ciu-
dad. De hecho, hasta 1972,
fecha en la que se cubrió la
pista de Can Sisteré, no hubo
un pabellón cubierto en la
ciudad. Cinco años más tarde
se inauguraría el Pavelló Nou.

Tenemos constancia de que
hasta 1966 y de manera oca-
sional se celebraron veladas
de boxeo por Fiesta Mayor en
Santa Coloma, concretamen-

ma coincidió muchos años
con el inicio de liga del pri-
mer equipo, lo que otorgaba
un cariz especial al debut.

Con el paso del tiempo, los
otros clubs más representati-
vos de la ciudad, Singuerlín
y Arrabal, también organiza-
ron sus torneos para las fies-
tas, y hoy en día se ha suma-
do la Fundació Esportiva
Grama, el proyecto futbolísti-
co más vigoroso en Santa Co-
loma actualmente.

te en la sala de fiestas Daca.
En el último año el boxeador
colomense José Hernández,
a quien el colaborador de El
mirall.net Pere Ferreres le ha

dedicado recientemente un li-
bro, fue uno de los púgiles.
Durante la dictadura también
se organizaron combates de
lucha libre, pero no eran un
acontecimiento fijo en el pro-
grama.

En los años 60, el Club
Bàsquet Santa Coloma creó
las llamadas 12 horas de ba-
loncesto para la Fiesta Mayor,
en las que se organizaban
partidos para todas las cate-
gorías.

Nuevas modalidades como
el ciclismo, el ajedrez, el do-
minó o las carreras pedestres
se añadieron al fútbol y al ba-
loncesto como propuestas
deportivas para las fiestas.

En 1973, y en un circuito
de 560 metros que recorría
las calles Pedragosa, Jaume
Gordi, Clavé y Plaça de la Vi-
la, se disputaron las 24 horas
de atletismo, que consistían
en cursas de relevos que du-
raban todo un día.

Y llegamos de esta manera
hasta el siglo XX, donde las
actividades deportivas de la
Fiesta Mayor han seguido un
patrón bastante similar, incor-
porando deportes en auge co-
mo el pádel. También hay tor-
neo de tenis en Torribera y la
carrera popular se ha hecho
cada vez más masiva aprove-
chando el tirón que tiene hoy
en día el mundo del running. 
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BUFETE LEIVA
ABOGADOS

Visítenos en el despacho de Santa Coloma de Gramenet:
Sant Carles, 18, local 

Teléfono 93 466 02 33

ASESORAMIENTASESORAMIENTO JURÍDICO INTEGRALO JURÍDICO INTEGRAL

Apostamos por Santa Coloma



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

47

E
sp

ec
ia

l 
F

M
 /

 s
et

em
b

re
 2

02
0

Las ggraves ssequías yy lla GGuerra CCivil hhan ssido llas ootras ccausas dde ssu aanulación een lla hhistoria

Desde 1895, la Festa Major ha dejado
de celebrarse en cinco ocasiones

En cinco ocasiones no se
ha celebrado la Festa Major
d’Estiu. Las malas cosechas,
la climatologia y la guerra fue-
ron las causas. La epidemia se
une este año a los de 1899,
1901, 1937 y 1938. Aunque a
punto estuvo la gripe españo-
la de ser la causa hace cien
años.

Corría el año 1899, según
escribió el colomense Do-
mingo Cardona en un re-
portaje que publicó en El Mi-
rall.net, cuando no se pudo ce-
lebrar la Fiesta Mayor en
nuestra ciudad debido a una
gran sequía que estaba aque-
jando los campos de los cam-
pesinos colomenses. La falta
de una cosecha mínima impi-
dió que el Ayuntamiento pu-
diera aportar dinero para la
misma, ya que no iba a poder
cobrar los tributos corres-
pondientes.

Hacía solo cuatro años que
la Festa Major se celebraba la
tercera semana de septiem-
bre, una fecha más acorde
con las vacaciones de los ve-
raneantes barceloneses que
eran agasajados antes de par-
tir a sus casas. La Festa Major
de Invierno, la de toda la vida,
se continuó haciendo porque
eran las que correspondían a
la patrona Santa Coloma y el
clero, muy importante en esa
época, no permitiría otra co-
sa.

Graves contratiempos me-
teorológicos impidieron así
mismo la celebración del fes-
tejo en 1901: un impresionan-
te pedrisco asoló infinidad de
cosechas y tierras plantadas
de viñas, y los habitantes de
nuestro municipio no tenían
ánimos para fiestas. La ruína
había caído sobre ellos en
forma de pedruscos de hielo
y no estaban para celebrar na-
da.

Hace poco más de un siglo
otra doble pandemia, la del ti-
fus y la de la gripe española,
condicionó mucho los prepa-
rativos y la celebración de la

Los veraneantes de Santa Coloma tomándose un vermout en la plaza.

“

“

De gripe española
murió en 1918

el alcalde Llorenç
Serra i Badosa 

Fiesta Mayor en Santa Colo-
ma hasta dejarla en la mínima
expresión.

Por aquel entonces contaba
la ciudad con una población
de poco más de 3.000 veci-
nos, pero los efectos de la
pandemia fueron muy seve-
ros. En un solo día, el 30 de
octubre de 1918, murieron en
Santa Coloma cinco personas
por este brote de gripe. Tal
fue la gravedad de la situación
que las campanas de la iglesia

dejaron de doblar por los di-
funtos para no alarmar al res-
to de la población.

La víctima más conocida de
aquella pandemia fue el alcal-
de Llorenç Serra i Badosa,
quien perdió la vida precisa-
mente pocos días después de
los pocos actos festivos que
se organizaron en el munici-
pio, el 9 de setiembre de
1918. Una de las últimas fra-
ses del recordado alcalde y
pagés, masover de la familia

Sagarra en la Torre Balldovi-
na, fue la siguiente: “Quan
ens pensem que estem bé,
els polls ens piquen”.

Los periódicos españoles
fueron los primeros en infor-
mar sobre esta enfermedad
que estaba matando a la po-
blación mundial, de ahí que
se la conociese como gripe
española. En el resto de Eu-
ropa, y a ambos lados de las
líneas aliadas que combatían
en la I Guerra Mundial, se
censuró toda información so-
bre la pandemia para no des-
moralizar a las tropas ni mos-
trar debilidad ante el enemi-
go. Con lo cual, sólo se con-
virtió en noticia en los países
neutrales.

En un primer momento los
medios de España intentaron
también darle nombre extran-
jero bautizándola como “El
soldado de Nápoles”. Tras in-
formar el corresponsal del
The Times en Madrid, el térmi-
no de “La gripe española” se
extendería por el resto del
mundo a partir del verano de
1918.

Aquí habría que recordar
que la rambla que venía del
Fondo hasta la plaza de la Vi-
la se le puso el nombre de
San Sebastián, para recordar
la ayuda del santo en la pan-
demia de cólera de 1854. Los
vecinos de aquellos años con-
sideraron que la intervención
de San Sebastián fue decisiva
para que las consecuencias

del cólera en nuestro munici-
pio fueran mucho más benig-
nas que en el resto de pueblos
de nuestra comarca.

El 4 de octubre de 1854,
reunido el Ayuntamiento y la
Junta de Sanidad, se llevó a
cabo una sesión extraordina-
ria en la que se dio por “des-
aparecido enteramente el có-
lera que nos ha afligido”.

La Festa Major d’Estiu fue
suspendida por la Guerra ci-
vil durante dos años. El golpe
de Estado del general Fran-
cisco Franco, fracasado en
Catalunya al principio, permi-
tió la primera semana de se-
tiembre que, lejos los ruidos
de los cañones, los vecinos vi-
vieran sus últimas fiestas de
las que no queda constancia.
De hecho, responsables del
consistorio de entonces que-
maron horas antes de la en-
trada de los nacionales las ac-
tas de los plenos y los docu-
mentos y fichas que podían
comprometer a concejales,
funcionarios o vecinos desta-
cados. Nada queda de aquel
periodo.

La Festa Major no volvió a
programarse hasta 1939, con
una serie de actividades mar-
cadas por las consignas del
régimen autoritario y militar
que había ganado el conflicto
bélico. Fiesta sí, pero dentro
de un orden y con sus misas
solemnes, sus ofrendas a la
victoria y su Falanje y de las
J.O.N.S.

Cinco faltas en 125 años. La
última, la de este año, más do-
lorosa porque siquiera en los
tiempos en que el mundo vir-
tual lo hace casi todo posible-
se ha podido hacer nada. Y
porque se  mantiene la incer-
tidumbre de saber cómo po-
drá ser en 2021. 

125 anys de Festa Major d’Estiu

Desde 1939, la Festa Major había acudido fiel a su cita.
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Cuina napolitana
Pizza, Paste i Antipasti

Tanquem:
dilluns i dimarts

Degusta nuestras pizzas en
casa desde 7,50€€  a 9,95€€  

SERVEI A DOMICILI

Llámanos 93 392 11 05
Abrimos de miércoles a domingo des de las 20 h

i doingo a mediodía

Local, emportar o domicili
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Els grups Kiss, Manowar, Foreigner i Judas Priest han
confirmat la seva presència a la propera  edició del 

festival Rock Fest 2021, que va haver de cancel·lar-se
aquest any com a conseqüència de la pandèmia de 

coronavirus, i que se celebrarà a Can Zam al juliol de
2021 si la situació sanitària d’aleshores ho permet.

Els infants i adolescents del Casal dels Infants de Santa
Coloma han fet aquest agost una gimcana fotogràfica.
La iniciativa ha consistit en fer-se fotos en alguns dels
indrets més emblemàtics de la ciutat o que transmeten
un missatge de civisme i bona convivència. A la foto, els
infants apareixen en el grafit feminista del carrer Major.

la cultura
La Guerra del 
Francès sí 
s’ha hagut 
d’ajornar 

L’esdeveniment que sí s’ha
hagut de cancel·lar a causa
de la pandèmia ha estat la
Guerra del Francès que cada
any organitza la Colla de
Trabucaires de Santa Colo-
ma i que se sol celebrar a fi-
nals de setembre. “A causa
del virus Covid-19 que tot-
hom coneix i donada la si-
tuació en què ens trobem,
hem decidit suspendre la ce-
lebració de la Guerra del
Francès d’aquest any, ja que
probablement no haurem
sortit d’aquest malson que
està sent la pandèmia”, van
apuntar els membres de la
colla. “Desitgem el millor a
tota la població i esperem
que tot això passi el més
aviat possible”, afegeixen. 

Laia Ventura
és des d’abril
la directora 
de la Central 

Laia Ventura Riera va
convertir-se aquesta passada
primavera en la nova direc-
tora de la Biblioteca Central
de Santa Coloma.

La nova directora havia
dirigit anteriorment la bi-
blioteca municipal Ernest
Lluch de Vilassar de Mar, i
és especialista en literatura
infantil. 

El ffestival ees ffaria eels ddies 223, 224 ii 225 dd’octubre bbé aal Museu ii aal sseu eentorn oo bbé aal TTeatre

El Passatge Insòlit té dues opcions
sobre la taula per poder-se celebrar

Imatge d’un dels espectacles del Passatge Insòlit, que enguany té previst celebrar la quinzena edició. 

“

“

El festival del 
Passatge Insòlit se
celebra a la ciutat
des de l’any 2006

La cultura colomenca vol
iniciar la nova temporada a
partir del setembre sense re-
nunciar als seus esdeveni-
ments més emblemàtics.

Un d’ells és el Passatge In-
sòlit, dedicat a les arts del firai-
re, que enguany arriba a la se-
va quinzena edició (se celebra
de forma ininterrompuda des
del passat any 2006) i els seus
organitzadors tenen dos plans
alternatius sobre la taula per
poder dur-lo a terme en fun-
ció de quines siguin les direc-
trius sanitàries del moment.

El pla A és el que tothom
desitja dur a terme i passa per
fer un festival de concepte si-
milar al de les edicions ante-
riors, que es duria a terme al
Museu Torre Balldovina i als
seus jardins, aprofitant la re-
cent remodelació de l’entorn
(s’han dignificat els accessos,
renovat l’entorn del Molí d’en
Ribé i s’ha traslladat el pipican
a Can Peixauet), amb mesures
de prevenció i distanciament
entre espectacles per reduir la
densitat de públic. Un festival
que es duria a terme entre els
dies 23, 24 i 25 d’octubre i
amb una novetat que ens re-
vela el director artístic An-
dreu Banús. “Tenim planifi-
cat fer, si la situació ho per-
met, un espectacle inaugural
potent al Teatre Sagarra que
doni el tret de sortida al festi-

val del Passatge Insòlit”, afir-
ma. Aquest acte que donaria
el tret de sortida a l’esdeveni-
ment es faria el divendres 23
d’octubre.

El pla alternatiu si el pla A
no fos possible pel Covid-19
seria traslladar tot el festival a
l’interior del Teatre Sagarra,
on s’habilitarien diferents es-
cenaris (sala principal, sala
Miquelet, el hall de l’equipa-
ment i algun espai nou que s’-
habilitaria especialment per a
l’ocasió), amb control d’entra-
da i aforament en funció del
que establís el decret del mo-

banda de consolidar el públic
local també ha atret any a any
més espectadors de fora del
nostre municipi, amb uns ín-
dexs d’ocupació i satisfacció
molt elevats per part del pú-
blic que assisteix.

Si el pla A es pogués fer re-
alitat no només seria una ex-
cel·lent notícia per als orga-
nitzadors del Passatge Insòlit
sinó també per a la resta del
món cultural de la ciutat ja
que seria un senyal que la si-
tuació provocada per la pan-
dèmia s’estaria normalitzant
després de mesos durs. 

ment, i lògicament les mesu-
res de seguretat i higiene per-
tinents.

Aquest és el guió previst per
celebrar un dels grans esdeve-
niments culturals de la tardor
de Santa Coloma, una cita
amb les arts del firaire que a
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Les  servimos  en  
nuestro  salón  y  en  

nuestra  terraza

Servicio para 
recoger y llevar

Dimarts  cerrado

LLÁMANOS:
697 870 272

93 385 65 55
Rambla Sant Sebastià, 13

Després  de  20  anys,  seguim  fidels  als  
nostres  principis  plens  d’il·lusió

Vistalegre, 5 / 08921 Santa Coloma de Gramenet 
Telèfon 661 196 991 / E: elcelleret1@hotmail.com

La ppropuesta ees dde BBernat BBarris, uun aartista ccon rraíces ccolomenses, yy sservirá ppara rreabrir ppróximamente eel eequipamiento

Can Sisteré reanudará sus exposiciones con una 
muestra de lienzos concebida desde un vagón de tren

El Centre d’Art Contempo-
rani Can Sisteré retomará las
exposiciones con la muestra
Rodalies Nord, obra de Bernat
Barris, un artista muy vincu-
lado a nuestra ciudad y que ha
llevado a cabo una propuesta
muy interesante: sus lienzos
son pinturas que previamente
han sido fotografiadas desde
el tren de cercanías que utiliza
a diario para ir del Vallés a

Barcelona.
El artista recrea elementos

propios del paisaje suburbano
(antenas, cables, fábricas, de-
pósitos, edificios) a través de
los cuales invita a la reflexión
sobre la transformación del
territorio. Bernat interpreta su
entorno y lo pinta respon-
diendo a conceptos académi-
cos: encuadre, composición,
perspectiva, primer plano y

luz. En la imagen que repro-
ducimos en esta noticia se
puede ver la fábrica Cacaolat
y el barri de les Oliveres des-
de la perspectiva del tren.

Bernat Barris es nieto de
Emili Barris, quien fuera des-
tacado miembro del Grup
d’Art Els Coloristes. El artista
no reside en Santa Coloma,
pero tiene raíces y lazos fami-
liares con nuestra ciudad. 

Aquesta rrepresentació vva sser lla pprimera een ssuspendre’s ppel ccoronavirus eel ppassat 221 dde mmarç

L’obra de l’Excèntrica “Peter Pan”
farà aixecar de nou el teló del Sagarra

Els espectadors podran tornar en breu al Teatre Sagarra. 

“

“

El teatre colomenc
s’obrirà en principi

amb un límit del 
50% d’aforament

El 21 i 22 de març de 2020
eren els dies en què havia de
representar-se al Teatre Saga-
rra l’obra de l’Excèntrica Peter
Pan, però l’agreujament de la
pandèmia i el decret d’Estat
d’Alarma van obligar a sus-
pendre la doble funció.
Doncs serà precisament Peter
Pan l’obra que farà aixecar de
nou el teló del Teatre Sagarra
aquesta propera tardor, enca-
ra sense data oficial.

I és que els teatres de l’àrea
metropolitana de Barcelona
tenen intenció de recuperar la
seva programació aquesta tar-
dor, probablement en una lí-
nia d’actuació conjunta res-
pectant les directrius gover-
namentals que es fixin per
combatre la pandèmia (reduc-
ció de l’aforament, més dis-
tància entre espectadors, me-
sures d’higiene...). Serà un pas
més per recuperar una certa
normalitat dins un món, el de
les arts escèniques, que ha es-

tat dels més afectats per la
crisi vírica.

El primer cop que es va do-
nar a conèixer Peter Pan va ser
l’any 1904 a Londres, quan
James Matthew Barrie es-
trenà l’obra Peter Pan i Wendy.
Aquest és el punt de partida
que pren L’Excèntrica per
presentar la seva particular

versió del clàssic personatge,
desmarcant-se una mica dels
estereotips de Disney.

Una de les particularitats
d’aquesta nova funció de
l’Excèntrica és que només
tres personatges donen vida a
una història pensada per ser
representada per un reparti-
ment d’actors i actrius molt

més gran. Un minimalisme
escènic que valdrà la pena
veure.

El director colomenc Juan-
jo Marín dirigeix en aquest
espectacle amb reminiscèn-
cies vintage un repartiment
de luxe amb la presència de
Mireia Piferrer, Clara Mo-
raleda i David Anguera
Martínez.

Entre finals d’agost i princi-
pis de setembre les compan-
yies teatrals colomenques
també tenen previst tornar als
assajos, sempre amb la màxi-
ma de les precaucions per
evitar contagis entre els seus
membres. 

Carro de Baco 
vuelve a los
ensayos y 
estrena web

La compañía teatral Carro
de Baco, así como el grupo
de teatro la Colmena, tam-
bién tienen previsto volver a
los ensayos a principios de
este septiembre y reanudará
las clases de teatro “con de-
terminación y seguridad”,
según ha apuntado la com-
pañía.

Carro de Baco también
presenta una novedad im-
portante y es que ha estrena-
do una nueva página web
desde la que se podrá seguir
con detalle toda la actualidad
y proyectos de la compañía
colomense.

Aunque todavía no se ha
hecho oficial, las compañías
colomenses podrían trasla-
dar provisionalmente la re-
presentación de sus funcio-
nes al Teatre Sagarra. La li-
mitación de aforo por la
pandemia en sus salas, les
permitiría un muy reducido
número de espectadores. En
el Sagarra cabrían todos. 
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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

Pastissos  ,  pastes  i  xocolates  tot  l’any

Coffe breaks
esmorzars  
i  berenars

Vacances 
del 9 al 31

d’agost

En breu una
nova edició
dels premis
teatrals Draps 

En breu es convocarà una
nova edició dels Premis de
teatre Draps, que van tenir
una molt bona acollida i par-
ticipació en la seva primera
edició de 2018.

Aquest guardó té la finali-
tat de premiar els millors tre-
balls literaris en les especiali-
tats de dramatúrgia i poesia
amb continguts de tipus so-
cial de qualsevol índole: si-
tuació socioeconòmica,
perspectiva de gènere, drets
dels col·lectius LGTBI, in-
fància, discapacitat o fenò-
mens migratoris, en la línia
d’especial sensibilitat de la
corporació municipal amb
aquestes temàtiques. 

Les Jornades
de Cooperació
es faran al
mes d’octubre

L’Ajuntament de Santa
Coloma també està ultimant
una nova edició de les Jorna-
des de Solidaritat i Coopera-
ció que se celebraran aques-
ta tardor a la ciutat.

Habitualment, aquestes
jornades es fan a l’octubre i
es dedica un mes a la reflexió
i el debat al voltant de la te-
màtica dels drets humans, la
cultura de pau i la justícia so-
cial arreu del món. 

És uuna dde lles mmesures iincloses ddins eel ppacte llocal pper lla rreconstrucció ccultural dde lla cciutat

Hi haurà un programa de compra de 
publicacions a les llibreries de proximitat
El Pacte Local per a la re-

construcció cultural per com-
batre la pandèmia de la Co-
vid-19 a Santa Coloma con-
templa com a mesura de xoc
posar en marxa un programa
de foment de la compra de
publicacions a les llibreries de
proximitat de la ciutat.

Aquest programa es vehi-
cularà a través de dos fronts.
El primer, explorant les pos-
sibilitats de la inclusió de

clàusules socials a les licita-
cions per a l’adquisició de
fons bibliogràfic per a les bi-
blioteques.

El segon, mitjançant un
programa de promoció de la
compra per part de particu-
lars, subvencionant a les fa-
mílies interessades el 50 per
cent de les compres de llibres
fins a un import màxim de 25
euros per unitat familiar, apli-
cable a llibreries amb raó so-

cial ubicada a Santa Coloma.
Segons detalla el pacte lo-

cal, serà prioritària l’atenció a
aquelles famílies o persones
que es trobin en una situació
d’especial vulnerabilitat (fa-
mílies monomarentals, vícti-
mes de violència masclista,
amb membres en atur de llar-
ga durada...) valorant-se tam-
bé l’augment de la dotació del
programa per a aquests
col·lectius.  La llibreria Carrer Major. 

L’Ajuntament ii eel PPatronat PPro AAplec ii AAmics dde lla SSardana eestan ddefinint ll’espai ii eel pprotocol

Programat un concert de sardanes per
al dia 26 de setembre amb dues cobles 

La Cobla Marinada és una de les cobles contractades pel dia 26. 

“

“

No es farà un Aplec
com és tradicional i

es redueixen a la 
meitat les cobles 

A l’hora de tancar aquesta
edició encara estava pendent
de confirmació el concert
tancat de sardanes programat
per al proper dissabte 26 de
setembre a la tarda, organit-
zat pel Patronat Pro Aplec i
Amics de la Sardana. Final-
ment no serà un Aplec com
estava previst per les limita-
cions que comporta la pandè-
mia, però tothom espera que
com a mínim es pugui fer una
audició de sardanes en un es-
pai que encara està per defi-
nir. Inicialment la idea era fer-
lo a la Glorieta dels Músics
del Parc d’Europa, però
aquest espai també està pen-
dent de confirmar-se.

En qualsevol cas, aquest
concert de sardanes seria una
de les primeres activitats cul-
turals que se celebrarien a
Santa Coloma després d’uns
mesos de paralització absolu-
ta per la Covid-19. També es-

tà pendent de confirmar-se
una possible audició-concert
de sardanes per la Diada de
l’Onze de Setembre.

En el concert del 26 de se-
tembre participarien dues co-
bles i no quatre com s’havia
previst inicialment. Serien la

Cobla Marinada i la Bisbal Jo-
ve. Amb les altres dues cobles
que es tenien contractades
s’estudiaria fer alguna audició
posterior, potser amb vista a
la Festa Major d’Hivern.

L’Aplec estava inicialment
dedicat a l’aniversari dels Ge-

gants Vells de Santa Coloma,
els quals també s’ha mirat que
puguin participar a l’esdeve-
niment juntament amb els
capgrossos. També se’ls ha
dedicat una sardana i la vo-
luntat és escenificar un ball
dels gegants.

Lògicament s’aplicarà un
protocol de seguretat i les ca-
dires del concert de sardanes
se situaran guardant les dis-
tàncies i prèvia inscripció dels
espectadors. L’Ajuntament
també facilitaria personal res-
ponsable per controlar l’accés
i la inscripció a l’esdeveni-
ment. 

c a f e t e r i a  a r t e s a n a

rambla  de  Sant  Sebastià,  11
Teléfono  93  802  76  20



52

Mensual de Santa Coloma de Gramenet
E

sp
ec

ia
l 

F
M

 /
 s

et
em

b
re

 2
02

0

Administración Nº 4 - Santa Coloma de Gramenet

San Justo, 14                       Teléfono 93 386 34 36

Si lo prefiere, 
apueste a su juego 
favorito on line
www.loteriasbarcelona.com

loterias barcelona
loterias.barcelona

Juegue siempre con responsabilidad. Solo mayores de 18 años

Para empresas, clubes y entidades

Gestione la venta y pago de decimos y
participaciones a través de nuestra web.

También los talonarios en la administración.
Infórmese en el 93 386 3436

El pprograma ssocioeducatiu ‘‘Centres pper lla CConvivència’ ees cconsolida aa lla cciutat

Els instituts colomencs, llavor
per a una convivència positiva

La sseva ccandidatura vva sser pproposada pper AAiriños

Aura Seguros rep un
Premi Alecrín 2020

Acte de lliurament del premi a l’empresa Aura Seguros. 

El passat dimarts 11 d’a-
gost la Federació d’Entitats
Culturals Gallegues a Cata-
lunya (FEGALCAT) va lliu-
rar al castelo de Castro Calde-
las, a la ciutat d’Ourense, els
Premis Alecrín 2020 en les
seves diferents modalitats. La
cerimònia va estar dedicada
en aquesta ocasió al 60è ani-
versari de la traducció de la
Bíblia al gallec per Manuel
Casado Nieto, president
fundador del Centre Cultural
Gallec de Barcelona.

Segons ha manifestat José

Martínez, president d’Aura
Seguros, “és un privilegi per a
la nostra empresa rebre
aquest reconeixement. Volem
agrair a l’organització de FE-
GALCAT així com al jurat,
que ens hagi considerat me-
reixedors del premi Alecrín
atorgat en l’àmbit de la col·la-
boració. També gràcies al
Centre Cultural Gallec de
Santa Coloma de Gramenet,
Airiños da Nosa Galícia, i a la
seva junta directiva, per la se-
va proposta a la nostra candi-
datura”, agraeix Martínez. 

Alumnes colomencs que han participat en aquest programa socioeducatiu. 

“

“

És un dels pilars 
del treball de

sensibilització que
es fa a Santa Coloma 

El programa socioeducatiu
Centres per la Convivència
s’ha convertit en un dels pi-
lars del treball de sensibilitza-
ció que es ve fent a Santa Co-
loma des de fa anys amb la
Xarxa de Valors, un progra-
ma que reforça els models de
convivència positiva amb la
participació directa d’alumnes
del instituts de la ciutat.

Es tracta d’un programa de
l’Ajuntament i dels centres
públics de secundària, amb la
col·laboració dels Serveis de
Convivència, Educació, Salut
i del CIRD, així com del De-
partament d’Ensenyament de
la Generalitat.

Aquest programa té l’objec-
tiu d’establir un model d’in-
tervenció de ciutat a través de
l’articulació d’una xarxa de
col·laboració que impulsa i
dinamitza models de convi-
vència positiva, a través de
l’intercanvi, la participació i la
representació dels diferents
agents, combatent els prejudi-
cis. Un dels objectius és pro-
moure el bon veïnatge, prac-
ticant i difonent el civisme ai-

xí com qualsevol acció positi-
va per al bon ús dels espais
públics i comunitaris.

Es tracta així mateix d’un
espai de reflexió a través d’u-
na xarxa d’intercanvi de co-
neixement i bones pràctiques
als instituts colomencs, do-

nant suport als centres, millo-
rant la relació entre les perso-
nes i connectant amb les es-
coles, entitats, i altres agents
comunitaris del barri i de la
ciutat.

Des del programa es poten-
cien diferents estratègies que
tenen com a principis la
transformació dels conflictes
en oportunitats d’aprenentat-
ge i la construcció d’un relat
en positiu, intercultural i in-
terseccional, antiracista i fe-
minista que té en compte les
diversitats. 

Sara Inés Vega
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Desayunos
Meriendas 
Menú diario

cc//  SSaanntt  JJoosseepp,,  3300  
TTffnnoo::  9933  338855  9955  4466

0088992211  SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  GGrraammeenneett

TAPES

AMANIDES  I  ENTRANTS

FLAUTES  FREDES

LLESQUES

PIZZASANDVITXOS

SUPERSANVITXOS

SANVITXOS

FLAUTES  CALENTES

Rafael de Casanovas, 28
Tel. 93 386 10 71

08921 Santa Coloma de Gramenet

Prova  
els  

nostres  
vermuts  

dissabtes  
i  

diumenges
migdia

Mostra de 
cooperatives
al Museu al
mes d’octubre 

El Museu Torre Balldovi-
na acollirà, del 17 de setem-
bre al 25 d’octubre, la mos-
tra Catalunya, Terra Cooperati-
va. Es tracta d’un recorregut
per l’economia social i soli-
dària que compta amb dos
plafons personalitzats amb
dades de l’ahir i l’avui del co-
operativisme a la ciutat, amb
una visió històrica i un enfo-
cament actual, amb la pre-
sència de productes repre-
sentatius de les iniciatives
que s’estan desenvolupant a
Santa Coloma.

La mostra està organitza-
da per la Comissió de la Me-
mòria Històrica i Prospecti-
va de la Fundació Roca Ga-
lès i és una activitat més im-
pulsada per l’Ateneu Coope-
ratiu del Barcelonès Nord,
del qual forma part Gra-
meimpuls, per fomentar l’e-
conomia social i solidària al
territori. 

Al Sagarra va
fer-se una 
lectura de 
l’obra ‘Salomé’ 

El Teatre Sagarra participa
al VIII Cicle de Lectures
Dramatitzades, organitzat
per l’AADPC (l’Associació
d’actors i directors de Cata-
lunya), amb una lectura dra-
matitzada de Salomé, d’Os-
car Wilde, dirigida per Juan-
jo Marín. La lectura, que
compta amb la col·laboració
de l’Excèntrica, es gravarà el
21 de juliol al Sagarra, sense
públic, i es podrà veure al se-
tembre amb una projecció
pública de presentació, i a les
xarxes socials. 

En BBadalona ppor eejemplo ssí hhubo aactividades ppara ssu ffiesta dde vverano ee iincluso sse ccolgó eel ccartel

Hay municipios que han hecho actividades
en redes sociales y fuegos artificiales

Cada pueblo y ciudad ha li-
diado como ha podido con el
espinoso tema de cancelar o
no su fiesta mayor. En Santa
Coloma se ha optado por la
prudencia y se ha decidido
por no organizar actos, tam-
poco a través de las redes so-
ciales. En otras localidades,
como por ejemplo en la veci-

na Badalona, sí se llevó a ca-
bo este mes de agosto una
programación de mínimos, la
mayoría de ellos online, pero
que se coronó con un final de
fiesta con fuegos artificiales.
El barrio barcelonés de Gra-
cia o poblaciones como Man-
resa, Palamós o Lliçà d’A-
munt han hecho actividades

online para sus fiestas mayo-
res en fechas muy cercanas a
las de Santa Coloma. Está por
ver qué sucede por la Mercè.

Nada que ver sin embargo
con algunas actitudes irres-
ponsables como las que se
han visto estos días en Vila-
franca del Penedès, donde
hubo aglomeraciones sin

mascarillas y sin mantener la
distancia de seguridad en ca-
lles muy estrechas de esta lo-
calidad, haciendo caso omiso
a las recomendaciones. El
festejo improvisado mereció
el reproche de profesionales
sanitarios e incluso el del pre-
sidente de la Generalitat,
Quim Torra. 

También aacabó ddescartándose lla oopción dde rretransmitir aactos yy cconciertos aa ttravés dde llas rredes

Santa Coloma finalmente se queda sin
ningún acto de Festa Major por la Covid

Tampoco habrá fuegos artificiales este 2020 debido a la pandemia. 

“

“

El Museo prepara
una retrospectiva de
la Fiesta Mayor para

seguirse online

Hoy viernes 4 de septiem-
bre debían iniciarse los actos
de la Festa Major d’Estiu
2020, pero la vuelta de las va-
caciones de verano será este
año muy diferente a lo inicial-
mente planeado. No habrá
ningún acto de fiesta en San-
ta Coloma debido a los rebro-
tes de Covid-19, según ha re-
confirmado el Ayuntamiento
a nuestra publicación.

La única propuesta que hay
sobre la mesa es una exposi-
ción retrospectiva de edicio-
nes anteriores de la fiesta ma-
yor que se podría seguir de
manera online y que está or-
ganizando el Museu Torre
Balldovina.

Pero el resto de planes que
manejaba el área de Cultura
se han ido al traste. Desde or-
ganizar una fiesta mayor al
uso, cuando parecía que la
pandemia remitía en el mes
de junio, hasta planes alterna-
tivos y ya muchos más limita-
dos como la retransmisión
online de las actividades y
conciertos desde el Teatre Sa-

garra. Las limitaciones a la
hora de reunir un grupo de
personas en un espacio cerra-
do (máximo 10 individuos)
hacía inviable técnicamente
esta posibilidad. Se habría
contado con la colaboración
del sector de la restauración
colomense a la hora de difun-
dir dichos actos, pero tampo-

co será posible.
“Es una decisión que nos

llena de pena, tomada desde
la responsabilidad y con el
objetivo prioritario de la pre-
servación de la salud de las
personas. Redoblaremos el
compromiso con las entida-
des, los artistas y el sector in-
dustrial. Volveremos con

fuerza a impulsar el talento
surgido de nuestra ciudad y a
reivindicar el espíritu colo-
mense, orgulloso y resilien-
te”, comunicó el Ayunta-
miento tras hacerse oficial la
suspensión definitiva de los
festejos hace unas semanas.

Queda esperar ahora al fu-
turo y ver la evolución de la
pandemia en otoño y que
margen deja para que se pue-
dan organizar actos culturales
en Santa Coloma. Las próxi-
mas citas son un concierto de
sardanas el día 26, la castaña-
da, el festival del Passatge In-
sòlit (que al parecer se va a
hacer todo lo posible para
que se celebre) y por último la
Festa Major d’Hivern en di-
ciembre. 
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TAU: va inaugurar la seva
acadèmia l’any 1985, ha com-
plert, per tant, 35 anys. Va ser
la primera empresa en obrir
aules d’ensenyament d’idio-
mes i d’informàtica.

En Jesús Martínez i la
Pepita Fortuny van ser els
pioners en aquest camp que,
després s’ha demostrat, ha
estat bàsic en la formació de
molts infants colomencs.
Avui, els seus fills Jordi i
Dúnia són els encarregats de
dur l’empresa.

TAU:, a més, ha sabut
adaptar el seu treball a les
necessitats marcades per l’e-
volució de la societat, de la
tecnologia innovadora que
demandava un mercat com-
plex i difícil en què la qualitat
del servei ha permès a les
empreses continuar malgrat
els canvis que s’han produït
en tots sentits: sistemes d’a-
prenentatge, d’estudi i, fins i
tot, en la manera d’ensenyar,
com ens demostra la realitat
on line que s’està imposant.

TAU: continua sent una
avançada en les seves propos-
tes. Al centre s’ofereixen cur-
sos d’idiomes tan complexos i
diferents com el xinès, l’an-
glès, l’alemany o el francès.
També s’imparteixen classes
d’informàtica en les branques
de programació, ofimàtica,
acTic i molts d’altres. En
aquest aspecte, TAU: ofereix,

amb molt d’èxit, classes de
robòtica per a alumnes de
totes les edats.

TAU:, que disposa d’un
edifici al carrer de Sant
Ramon dedicat completament
a  l’ensenyament i la informà-
tica, adaptat als temps que
vivim i equipat amb les darre-
res tecnologies per a l’ensen-
yament presencial i, si cal, el
telemàtic, també ofereix cur-
sos de formació ocupacional,
per a aturats i també cursos
subvencionats per a treballa-
dors en actiu.

Tots els cursos estan, òbvia-
ment, relacionats amb l’apre-
nentatge d’idiomes, la infor-
màtica i la gestió i administra-
ció d’empreses.

TAU: permet, alhora, la
possibilitat d’acreditar el
nivell d’anglès dels seus estu-
diants amb un certificat ofi-
cial, ja que el centre disposa
de la qualificació d’examina-
dor de l’Aptis. En el camp de
la informàtica, TAU: és
també centre examinador de
l’AcTic.

A TAU t’ajudem a preparar l’examen de l’ACTIC. Fem formació subvencionada per aturats i treballadors en actiu. A TAU em pres totes les mesures de

TAU: 35 anys ofer
i la venda d’equ

“
“

Cursos d’idiomes,
informàtica i 

professionals tenen
lloc a l’edifici TAU:
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És per aquesta raó que els
nostres alumnes poden acre-
ditar els seus coneixements
d’anglès o de TIC sense haver
de desplaçar-se fora de la nos-
tra ciutat, podent-se examinar
en les aules del centre TAU:.

En aquests temps difícils,
d’incertesa i dificultats, TAU:
ha preparat tot el seu centre,
les quatre plantes de què dis-
posa, les seves aules i tots els
espais per adequar-los a totes
les mesures de seguretat que
marquen les normatives dels
governs.

De fet, TAU: sempre ha fet
els seus cursos en grups
reduïts, de màxim 10 alumnes
per classe.

A partir d’aquest curs,
TAU: ofereix la possibilitat,
per a tots aquells alumnes que
no vulguin desplaçar-se al
centre, de cursos on line en
dues modalitats diferents: el
campus virtual o les classes
telemàtiques en directe amb el
suport immediat del professo-
rat de TAU: interactuant en
directe.

A TAU: tenim molt clar
que volem ser  una família,
una gran família. És per
aquest motiu que tots els
alumnes que es matriculen a
TAU: tenen accés gratuït a tot
el paquet Office 365, que els
permetrà utilitzar totes les
eines que ofereix el paquet.

Word, Excel, PowerPoint,
Teams, Forms i molt d’altre
programari que ve integrat
estaran a la disposició de l’a-
lumne. A més, disposaran de
2 TeraBites d’espai d’emma-
gatzematge al núvol per a dis-
posar-se com vulguin.

El alumnes d’anglès dispo-
sen també de diferents activi-
tats que el centre va progra-
mant al llarg de cada curs per
fer més fàcil, còmode i ente-
nedor l’aprenentatge de l’idio-
ma.

L’empresa TAU Formar
ofereix més, als seus alumnes i
a tota la població de Santa
Coloma, als veïns i veïnes i a
les empreses. En el vestíbul de
l’edifici TAU Formar del cen-
tre, hi ha la botiga d’informàti-
ca especialitzada en ofimàtica.

El manteniment informàtic
de grans, mitjanes i petites
empreses. El servei ofereix la
possibilitat de reparar ordina-
dors, instal·lar servidors vir-
tuals, implementar la segure-
tat informàtica o la telefonia
IP; la possibilitat de fer ins-
tal·lacions de sistemes i la
venda de tot tipus de produc-
tes informàtics tant per als
alumnes com per al públic en
general.

I molt especialment l’opció
de lloguer d’equips pel siste-
ma de renting.

¡We love Pymes!

seguretat per evitar el contagi. Combinem l’aprenentge d’idiomes amb l’ús de les TIC. El cursos de robòtica, un atractiu pels nens i nenes.

rint ensenyament
uips informàtics
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EXPOSICIÓ
Del 17 de setembre al 25
d’octubre    
CATALUNYA,  TERRA      
COOPERATIVA
Es tracta d’un recorregut per
l’economia social i solidària
que compta amb dos plafons
personalitzats amb dades de
l’ahir i l’avui del cooperativis-
me a la ciutat, amb una visió
històrica i un enfocament ac-
tual, amb la presència de pro-
ductes representatius de les
iniciatives que s’estan desen-
volupament a Santa Coloma.
Museu Torre Balldovina
Preu: gratuït.

TEATRE 
11 de setembre                  22h
I  FESTIVAL  REI:  LA  SOMBRA
DE  UN  BURRO
Adaptació de l’obra de Dür-
renmatt, a ritme de vers buf,
on es mostra la perversitat de
l’ésser humà promoguda per
l’interès de lucre, el poder, el
reconeixement dins del ramat
i l’absurd de l’estupidesa. Es
tracta d’una obra dirigida per

Germán Madrid, de l’escola
de teatre Carro de Baco. L’o-
bra es podrà seguir online i es
troba dins del I Festival REI
(Red Escena Iberoamericana),
una plataforma per promoure
el teatre en temps complicats.
Carro de Baco espai escè-
nic (el visionat només es
podrà fer de forma online)
Preu: gratuït.

MÚSICA 
4 de setembre 21h
CONCERT  DE  MUCHACHITO
BOMBO  INFIERNO
Muchachito actuarà aquest di-
vendres dins del cicle de con-
certs Crew Nation Presenta
que se celebrarà a La Riviera
de Madrid amb l’objectiu de
recaptar fons i donar visibili-

tat als tècnics d’artistes, mú-
sics i personal de gira.
La Riviera (Madrid)
Preu: 20 euros.

CURSOS 
A partir del 7 de setembre
CLASSES  PARTICULARS  
DE  GUITARRA
Jesús Arredondo i la seva
Compañía flamenca donen el
tret de sortida a les classes
particulars de guitarra a partir
d’aquest 7 de setembre de for-
ma presencial. Les classes són
tant en grup com individuals.
Compañía flamenca Jesús
Arredondo

Durant aquest mes
CURSOS  A  MUSICAULA
L’Escola de música Musicaula
ha obert el període d’inscrip-
ció pel curs 20-21 d’Iniciació
a la Música per a infants a par-
tir de 3 anys i per a adults. Hi
ha classes de piano, bateria,
guitarra, flauta... A l’escola
s’imparteix música clàssica,
moderna, jazz i flamenc i els
alumnes poden preparar-se
pels exàmens oficials.
Escola Musicaula.

DIBUIX 
A partir del dia 5
PINTA  LES  COLLES
En el context de la Diada i
amb la voluntat de donar a

conèixer i fomentar les Tradi-
cions Populars de la ciutat,
Zulema Galeano ha realitzat
uns dibuixos perquè els més
petits pintin algunes colles,
grups i entitats relacionades
amb Santa Coloma.



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

57

E
sp

ec
ia

l 
F

M
 /

 s
et

em
b

re
 2

02
0

Sagarra, 33 - 08922 Santa Coloma - Tel. 93 386 20 80 - electronica.fabregat@gmail.com

PATINETES
ELÉCTRICOS

ELIGE  
ENTRE  TODA  LA

GAMA
BONGO  

A i Z

Instalamos y reparamos a domicilio

419419€
ROBOT  ASPIRADOR
4X1  CONGA  5090

LAS MEJORES OFERTAS 
EN IMAGEN Y SONIDO

RReessiinnttoonniizzttzzaa  llaa
tteevvaa  aanntteennaa  ppeerr

aa  llaa  xxaarrxxaa  55GG
349349€

749749€

BONGO A
CONNECTEDBONGO Z 

OFF ROAD
GREEN

economia

L’Ajuntament ha posat en marxa aquest setembre una
campanya d’aajuts en grames  per al comerç de la 

ciutat. Ls subvencions, que podran ser de fins a  5.000
grames, van adreçades  al comerç al detall, serveis i

restauració en planta baixa, parades de mercat i 
mercadillo. A més del projecte cal assistir a sessions 

formatives prèvies que es faran telemàticament.

Fins el dia 15 de setembre hi ha temps per formalitzar
las sol·licitud degudament omplerta i amb els 
documents que calgui adjunts, a l’oficina de l’OIAC o
qualsevol de les altres formes previstes, per a tots
aquells que vulguin aspirar a la plaça de gerent de 
l’Ajuntament. S’espera que després de les proves, a 
mitjans d’octubre la plaça estigui concedida.

Increment       
erroni en les 
factures de
l’aigua 

Famílies i empreses de l’à-
rea metropolitana de Barcelo-
na, incloent les de Santa Co-
loma, han rebut l’última fac-
tura d’Aigües de Barcelona
(AGBAR) amb un import su-
perior a l’habitual.

La companyia ha justificat
aquest increment per la inclu-
sió de la taxa de recollida de
residus en el rebut. Però
aquesta taxa només l’han de
pagar els ciutadans de Barce-
lona. La resta de municipis
només inclouen la taxa me-
tropolitana de tractament de
residus (TMTR) que recapta
l’Àrea Metropolitana (AMB).

Segons l’AMB, l’augment
de la factura es deu primer
per l’augment del consum
d’aigua durant el confinament
(que ha estat mínim), i al fet
que Agbar no ha pogut fer la
lectura manual dels compta-
dors que no són digitals (una
mala excusa en el segle XXI).
Per això s’ha fet una estima-
ció incorrecta. A més, en al-
guns casos l’augment de con-
sum s’ha acumulat en la fac-
tura de juliol, cosa que ha su-
posat un salt en els trams de
facturació. Aquest salt impli-
ca que cada metre cúbic d’ai-
gua surt més car.

Les persones afectades po-
den interposar una queixa a la
companyia perquè li tornin
els diners de més que han ha-
gut de pagar. 

La DDiputació dde BBarcelona éés qqui mmillor ppaga aa EEspanya aals sseus mmembres qque ssón aalcaldes ii rregidors

El salari del polític va en funció de
l’organisme en què ocupa el càrrec

Els polítics cobren en funció d’on treballen i no hi ha cap criteri salarial.

“

“
Els alcaldes 

metropolitans són
els que més cobren
pels altres càrrecs

Les quantitats que cobren
els polítics van molt en funció
de l’entitat a la qual represen-
ten. El polític electe més ben
pagat és la presidenta del Con-
grés de Diputats, Meritxell
Batet, que té un sou de
230.930,98 euros anuals. Totes
les quantitats són en brut. És a
dir, se li han de treure les re-
tencions de la renda. El sou es
cobra repartit en pagaments
mensuals, en alguns casos amb
dues i tres extres.

Els sous més baixos solen
ser els dels alcaldes, llevat dels
de les grans capitals. De fet,
l’alcalde o alcaldessa de Santa
Coloma té un sou brut de
58.484 euros bruts, en 15 pa-
gues. Però aquesta no és la
quantitat que cobra Núria
Parlon, ja que va renunciar-hi
al seu dia en ocupar la vicepre-
sidència cinquena de la Dipu-
tación de Barcelona. La llei
prohibeix que els càrrecs pú-
blics puguin cobrar dos sous
de dedicació completa alhora.

La nòmina de la socialista
Núria Parlon és de 93.672 eu-
ros anuals. De fet, la Diputació
de Barcelona és qui millor pa-
ga, en general, als seus dipu-
tats. Santa Coloma en té dos
més, que cobren en funció del
càrrec de portaveu de grup
que ambdós ostenten. Així,
Salvador Tovar, de Ciutadans,

i Jonathan Fornés, d’En Co-
mú Podem, venen a cobrar
anualment 85.276,80 euros per
la seva tasca. Una xifra similar
a la de molts altres diputats
que també són regidors o al-
caldes en municipis de la pro-
víncia, com tots els membres
d’aquesta càmara.

La diputada a les Cortes Ge-
nerales Lídia Guinart, a-
credita un sou de 86.024,96
euros anuals, per la seva acta i
les comissions on desenvolupa
la seva feina. També són dipu-
tats al Parlament de Catalunya
dos regidors colomencs. Es
tracta de Dimas Gragera
(Ciutadans), que cobra 70.260

euros, i de Raúl Moreno
(PSC), el sou del qual, en fun-
ció de la seva tasca presidint
comissions, és de 72.311,52
euros any.

Finalment, el vicepresident
del Parlament de Catalunya,
Josep Costa, jurista en exce-
dència amb plaça al consistori

colomenc, i que al 2019 encara
vivia al nostre municipi, té un
sou de 118.164,82 euros any.

Per contextualitzar, el sou
d’un tinent d’alcalde a la nos-
tra ciutat -n’hi ha 9- és de 51
mil euros i el d’un regidor
normal (n’hi ha 7) de 34 mil
euros, quantitats sempre en
brut. Els regidors de l’oposi-
ció, llevat els que tenen càrrec
a la Diputació o al Parlament,
cobren aproximadament com
un regidor normal, depenent
del seu horari, si és total o
parcial.

Per seguir comparant, el sou
anual de la presidenta del Se-
nat, Maria Pilar Llop és de
209.540,10 euros; el del presi-
dent del govern català, Quim
Torra (JxCat), de 153.235,50
euros. Roger Torrent (ERC),
president del Parlament,
163.610,94 euros. Cobra molt
menys el president del govern,
Pedro Sánchez que declara
84.845,16. El vicepresident Pa-
blo Iglesias (Podem),
79.746,24 euros i la ministra
Irene Montero (Podem)
74.858 euros.

A nivell més proper, Xavier
Garcia Albiol, Badalona, co-
bra 117 mil euros, Núria Ma-
rín (L’H) i Ada Colau (BCN)
100 mil euros, superen Núria
Parlon en aquest rànking co-
marcal. 
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El racó de Torribera
Complex Esportiu Torribera

Castella  s/n  -  Santa  Coloma  de  Gramenet

CCoocciinnaa  ffuussiióónn  mmeeddiitteerrrráánneeaa
(Opción Vegana i alergógenos)

TTaappeeoo  yy  ppllaattooss  ppaarraa  ccoommppaarrttiirr

CCaarrnnee  yy  ppeessccaaddoo  aa  llaa  bbaarrbbaaccooaa

TTeerrrraazzaa  eenn  pplleennaa  nnaattuurraalleezzaa

Cumplimos  las  medidas  sanitarias

Reserva obligatoria
93  391  22  30
637  427  354

Contactar aamb ll’administració ccosta mmolt dde ttemps ii nno éés ggens ffàcil

Segueixen donant un mes i
mig d’espera per tramitar

L’OIAC treballa sota mínims per la pandèmia.

“

“

OIAC, Recaptació i 
Serveis Socials

només atenen visites 
amb cita prèvia

per Josep Maria Roca

El 3 de setembre, el funcio-
nari que atén el telèfon de la
cita previa donava hora per
fer un senzill registre de docu-
ments per a mitjans d’octubre.
Ni gosava dir la data. “Si té
urgència truqui a informació a
veure què li diuen”. El nou te-
lèfon, com havia passat amb
l’anterior, no ens l’han agafat
a la primera tampoc.

La Defensora de la Ciutada-
nia, Pepa González, té mol-
tes queixes en aquest sentit.
“Però si no els agafen el telè-
fon no puc fer res, han d’in-
sistir”. Més greus són altres
casos en què, fet el tràmit, el
ciutadà no rep resposta. Al-
gun fins a tres vegades. “Ja no
parlen de la pandèmia no-
més”, explica la Defensora.

De fet, la comunicació entre
la ciutadania i l’administració
s’ha tornat molt difícil i llarga
i, de vegades, també compli-
cada. Les baixes per raons sa-
nitàries, el teletreball al que
s’abonen els funcionaris amb

Social o a Recaptació. Tot es
fa per cita prèvia i alguns
usuaris, per edat o per altres
raons, no tenen l’accés a inter-
net per poder fer els tràmits
on line. I els que poden fer-
ho, triguen molt en contactar
perquè els telèfons no donen
l’abast.

A l’agost no es podia mesu-
rar la magnitud del col·lapse
per les vacances del personal,
però ara ja sí caldrà calibrar
l’impacte de la situació en la
ciutadania. 

malalties de risc o majors de
60 anys fan que l’atenció pre-
sencial sigui mínima i no doni
l’abast.

Passa igual a la Seguretat

El PPSC eespera ii ll’opisició éés een ccontra

El superàvit municipal,
a debat aquesta tardor
El govern municipal ha

manifetat que estudiarà el
redactat final del decret que
l’executiu espanyol (la coali-
ció entre PSOE i Unidas
Podemos) ha anunciat que
farà per poder utilitzar, com
a prèstec, els superàvits que
els ajuntaments tenen ac-
tualment travats. La Llei ac-
tual impedeix fer ús d’a-
quests beneficis anuals si no
és per reduïr deute o per fer
inversions de caire social.

Aquest acord preveu que
els ajuntaments participin
del Fons que rebrà la Gene-
ralitat de la Unió Europea,
segons l’estat pactat pels go-
verns dels països membres.
També permetria que al
2020 no s’apliqués la regla
de despesa. Aquests dos
motius fan que l’equip so-
cialista amb majoria absolu-
ta en el Ple municipal, vulgui
valorar aquesta opció per
aprofitar el romanent per a
despeses socials sense gene-
rar dèficit.

L’ajuntament té un supe-
rávit de 6 milions d’euros i
la proposta de l’Estat és re-

tornar, en aquest mandat
-tres anys queden- més de la
meitat del que es cedirà. De
fet, la quantitat que es cedei-
xi serà de lliure ús quan tor-
ni: el 30 per cent ja i la resta
en anualitats durant 10 anys.

No és aquesta la visió que
tenen els partits de l’oposi-
ció, especialment els de cai-
re independentista, que s’o-
posen a la mesura i dema-
nen que el superàvit es pu-
gui gastar ja en el que més
interessi a cada consistori.

Passar el tràmit del Con-
grés no serà senzill, però el
govern Sánchez hi veu pos-
sibilitats. Si finalment s’a-
prova el seu decret serà l’ho-
ra de valorar si a Santa Colo-
ma, la proposta li interessa o
no. 

“

“

El decret del
Gobierno hauria de
passar el tràmit del

Congrés
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Més de 5.300
trucades sobre
ocupació en 
l’estat d’alarma 

El Servei Local d’Ocupa-
ció de Grameimpuls ha atès
més de 5.300 trucades sobre
ocupació abans de l’estiu.
En total s’han gestionat 885
trucades a través de la cen-
traleta, s’han realitzat 2.748
trucades de seguiment per
part de l’equip tècnic i s’han
fet 1.709 atencions telemàti-
ques. A aquestes xifres s’han
d’afegir les atencions pre-
sencials (600) que s’han rea-
litzat des de l’obertura de les
oficines, el passat 25 de
maig. Pel que fa al Servei de
Foment Empresarial, s’han
realitzat 452 assessoraments
i s’ha acompanyat 231 em-
preses i projectes empresa-
rials. En el mateix període,
s’han realitzat 8 formacions
en streaming en què han
participat 135 persones. 

Aseguran qque lles ees ““imposible llevantar ccabeza” ccon llas llimitaciones ffijadas ppor lla GGeneralitat aante lla CCovid

El sector de la restauración se muestra
“desesperado” ante las restricciones

Las terrazas colomenses vuelven a tener limitaciones horarias y de mesas. 

“

“

El sector del ocio
nocturno también

lanza un SOS ante la
prohibición de abrir

con la normativa. Cerca de la
plaza Pau Casals ha habido
bares que no han respetado la
distancia de seguridad entre
mesas de forma reiterada.

Por su parte, el ocio noctur-

ja de doce de la medianoche a
dos de la madrugada cuando
más caja hacemos ya que es
cuando la gente pide más co-
pas”. El principal temor tam-
bién es que esta restricción no
solo sea de quince días y que
se alargue en el tiempo.

Cabe destacar que tres ne-
gocios de la Plaza de la Vila,
Xocala Bar, La Lola y Can Pe-
re, han unido esfuerzos y han
contratado a una persona cua-
lificada por la noche para ve-
lar por el civismo y para que
no se produzca un exceso de
ruido que pueda molestar a
los vecinos de la zona. Los es-
tablecimientos de la Plaza de
la Vila piden asímismo la má-
xima colaboración de los
clientes para conseguir un
ocio sostenible en el centro de
nuestra ciudad.

No todos los bares de la
ciudad son tan respetuosos

Desesperación en el sector
de la restauración colomense
ante las nuevas restricciones
fijadas por el Departament de
Salut desde el pasado 1 de
septiembre, y que en principio
tendrán una vigencia de 15 dí-
as. La última disposición pu-
blicada vuelve a establecer im-
portantes limitaciones a bares
y restaurantes. De nuevo sólo
se podrá ocupar el 50 por
ciento de las terrazas, que de-
berán guardar 2 metros entre
mesas con un máximo de 10
personas por mesa, y también
se reduce a la mitad el aforo
en el interior de los estableci-
mientos. Además, el horario
de cierre máximo se fija en la
una de la madrugada sin que
se puedan admitir nuevos
clientes desde medianoche. La
norma también aconseja en la
medida de lo posible utilizar
el servicio a domicilio y los
pedidos para llevar.

“Estamos desesperados y
con tanto cambio es imposi-
ble levantar cabeza. Estos días
de finales de agosto y princi-
pios de septiembre eran idea-
les para recuperarse del golpe
pero de nuevo nos vuelven a
limitar la actividad. Con tanta
restricción ya hay gente que
por exceso de prudencia no
llega ni a entrar al interior del
restaurante”, nos indica el
propietario de un céntrico
restaurante de la ciudad. Hay
otros que se ven especialmen-
te afectados por la limitación
horaria “porque es en la fran-

no sigue sin poder trabajar. El
sector está paralizado desde
marzo y los empresarios colo-
menses del ramo, tres estable-
cimientos, se manifiestan a
punto de tirar la toalla. Sin
ayudas específicas para el sec-
tor, los ERTE apenas han so-
lucionado nada. Los gastos di-
versos de alquiler, inversión y
tributos son inaguantables. Pa-
rece poco probable que pue-
dan reanudar pronto su activi-
dad y si no lo hacen las conse-
cuencias parecen obvias. 

S’enfronta aa uuna mmulta dde 33,9 mmillones

Tusgsal recorrerà una
sanció de l’ACCO

La Autoridad Catalana de la
Competencia  (ACCO)  va
sancionar amb una multa de
3,9 milions d’euros una UTE
de la qual formava part l’em-
presa TUSGSAL, altres tres
companyies de transport
(TMB, Moventia i Automóvi-
les La Alcoyana)  per suposa-
dament tractar de donar apa-
riencia de competitivitat a un
concurs.

L’empresa badalonina, que
va conèixer la decisió a pri-
mers d’agost, mes inhàbil nu-
dicialment, està preparant l’es-
tratègia informativa i judidial
que faci al cas, ja que la sanció
de l’ACCO està fora dels tri-
bunals de justícia.

En l’expedient, també es

sanciona el director general de
la companyia.

Ambdues sancions seran re-
corregudes per TUSGSAL.
L’empresa entén que no s’hau-
ria comès cap irregularitat en
el procés objecte dels fets i
que, per tant, els òrgans supe-
riors o els tribunals li donaran
la raó. 
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Renta
Patrimonio
Inspecciones
Tributos

Conflictos Laborales
Empleadas de hogar
Ley Concursal  

Declaración 
herederos
Sucesión
empresarial

Magistratura
Civil
Penal
Mercantil

…C/ Nápoles, 70
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 468 58 10 - 609 892 651
Fax 93 468 58 11

www.asesoriasnapoles.es
recepcion@asesoriasnapoles.es

TRAYECTORIA

Fundado en 1981, nuestro despacho 
jurídico y su equipo de abogados y 
profesionales están particularmente 
relacionados con el mundo de la asesoría
jurídica tanto a empresas como a
particulares, cuenta en la actualidad 
con un equipo humano de diecinueve 
personas, lo que nos permite actuar 
en diferentes ramas y especialidades del
mundo de Asesorías y Despachos 
profesionales, 
defendiendo los intereses de nuestros
clientes ofreciendo seriedad, seguridad y
solvencia profesional.

CULTURA EMPRESARIAL

La incorporación contínua de las nuevas 
tecnologías constituye una herramienta 
que permite conseguir eficacia y eficiencia
en los trámites que se desarrollan, 
optimizando al máximo los recursos y el
tiempo y minimizando el coste.
Los profesionales del despacho reciben
formación contínua y paralela a los 
contínuos cambios normativos, posibilitando
prestar servicios integrales en empresas 
de cualquier tamaño y actividad.

Servicio integral para empresas , autónomos y particulares

DAMOS SOLUCIÓN A

LA NECESIDAD DEL

CLIENTE 

CON LA MÁXIMA

GARANTÍA
JURÍDICA
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la política

El grupo municipal de Ciudadanos presentará en el pleno
del día 28 una moción para frenar las okupaciones de pisos
en Santa Coloma. El principal partido de la oposición en
nuestra ciudad señala que la propiedad privada es un 
“derecho básico”, y que su protección ante las bandas y 
mafias debe ser esencial para la sociedad. C’s presentará 
esta moción también en otros municipios catalanes.

La Generalitat prepararà un pla per garantir el dret a
vot i fer compatibles les properes eleccions catalanes,

que podrien ser a la tardor, amb la pandèmia de la 
Covid-19. El vicepresident Pere Aragonès ha dit fa
pocs dies que el govern estarà “preparat” però que

també ho han d’estar les juntes electorals amb el 
màxim consens per garantir el dret a vot dels catalans.

El proper ple 
tornarà a ser
telemàtic el
dilluns dia 28 

El proper ple municipal
està convocat per al proper
dilluns 28 de setembre i tor-
narà a fer-se de manera tele-
màtica. Si bé en altres àm-
bits de la política, fins i tot
en altres municipis, s’han fet
plens presencials, la sala
consistorial de l’Ajuntament
de Santa Coloma no reuneix
les característiques adequa-
des per fer-ho amb totes les
mesures de seguretat perti-
nents.

Lògicament, els plens tele-
màtics estan servint per sor-
tir del pas però hi ha limita-
cions i es perd agilitat en el
debat. Malgrat això, força
gent n’està seguint les re-
transmissions online. Cal
apuntar que En Comú Po-
dem Santa Coloma ha llan-
çat una proposta que passa-
ria perquè els portaveus dels
grups municipals sí pogues-
sin acudir presencialment
als plens i que la resta d’edils
es connectin online. “Els
plens telemàtics dificulten
massa el debat”, apunta Jo-
natan Fornés. 

Els qquatre ppartits aamb rrepresentació aa SSanta CColoma vvolen iimpulsar dd’immediat mmesures pper ppal·liar lla ccrisi

Els efectes de la Covid i les futures eleccions
de Catalunya centraran l’atenció política 

Arrenca un nou curs polític a Santa Coloma de Gramenet. 

“

“

Es dona per fet que
el diputat colomenc
Raúl Moreno optarà

de nou a l’escó 

Encara no hi ha data oficial
per a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya, si aques-
tes es faran a la tardor o ben
entrat  l’hivern, ni si la possi-
ble inhabilitació del president
del Govern de la Generalitat,
Quim Torra, afectarà el ca-
lendari electoral. El que sí és
clar és que, juntament amb els
efectes de la Covid-19, serà
una de les cites que marcarà el
curs polític 2020-21 que tot
just acaba de començar.

El portaveu del Partit dels
Socialistes (PSC), Esteve Se-
rrano, assenyala que el seu
partit, a qui les enquestes au-
guren un creixement, afronta-
rà les properes eleccions al
Parlament “preparat i muscu-
lat. Tenim nova executiva i la
nostra militància també està
preparada per a l’escomesa”,
indica. Serrano també dona
gairebé per fet que el diputat
colomenc Raúl Moreno tor-
narà a formar part de les llis-
tes en representació de la fe-
deració socialista del Barcelo-
nès Nord.

La proximitat de les elec-
cions catalanes, afegeix el por-
taveu socialista, “no hauria
d’influir en la relació amb els
partits de l’oposició a Santa
Coloma, amb qui hem signat
un important pacte local per a
la reconstrucció per fer actua-
cions immediates”.

no estar empadronades”, ha
indicat Fornés. Pel que fa a les
eleccions catalanes, el regidor
dels comuns afirma que “és
important fer les eleccions i
intentar liquidar aquest go-
vern de la Generalitat que s’ha
mostrat totalment ineficaç. La
nostra candidata, Jéssica Al-
biach, és ideal i està molt ca-
pacitada”.

El portaveu d’Esquerra Re-
publicana, Sam Núñez, que
és “optimista” quan se’l pre-
gunta per les eleccions a Ca-
talunya (“crec que tenim op-
cions reals de guanyar-les”,
ha indicat) ha explicat la pro-
posta del seu partit per a San-
ta Coloma per fer front a la
pandèmia. “La nostra pro-
posta es basa en tres àmbits.
Primer, la lliure disposició de
superàvits i romanents; en se-
gon lloc poder fer ús de la ca-
pacitat d’endeutament per
aquells ajuntaments amb bo-
na salut econòmica; i final-
ment que els ajuntaments
participin dels Fons Euro-
peus de Reconstrucció”. 

Per la seva banda, Dimas
Gragera, portaveu de Ciuta-
dans i diputat al Parlament,
assegura que les eleccions ca-
talanes “encara estan molt
lluny i ara el tema principal és
centrar-se en els efectes de la
pandèmia a Santa Coloma”.
Gragera diu que aquest estiu li
han continuant arribant “mol-
tes queixes per part de la ciu-
tadania pel que fa a temes
com la neteja viària, mobilitat,
serveis d’atenció al ciutadà,
recollida de mobles... I també
queixes pel que fa a la segure-
tat. “La presentació de la uni-
tat policial USIR va ser pur
màrqueting per part del go-
vern municipal. Si treus poli-
cies que fins ara estaven fent
patrullatge per crear la USIR,

això no és eficient. I si els
nous policies que arriben a la
plantilla no compensen els
que es jubilen, el dèficit d’a-
gents continua existint”, diu
Gragera.

Pel que fa als comuns, el seu
portaveu, Jonatan Fornés,
sosté que el pacte local que
han signat totes les forces po-
lítiques amb representació “és
un pacte de mínims que ma-
lauradament deixa moltes per-
sones fora, com per exemple
les persones que no estan em-
padronades, i s’està veient que
és ara en plena pandèmia
quan el padró és més necessa-
ri que mai. Hi ha persones,
per exemple, que no han tin-
gut accés a les mascaretes gra-
tuïtes o atenció sanitària per

Oficina Municipal de l’Escolatització (OME)

 93.462.40.90
www.gramenet.cat

les  vostrres  gestions  al  moment!!
PER  RAONS  SANITÀRIES  LES  GESTIONS  ES  FAN
DE  MANERA  TELÈMATICA  O  PER  TELÈFON.
Servei  presencial  amb  cita  previa  de  9  a  14:30h

tu emisora
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Reunió llocal ddels ddirigents pper ssaber qquin ccamí ssegueix ccadascú

PDeCAT i Junts escenifiquen el
dimarts la seva separació de fet
La decisió de Carles Puig-

demont de crear el partit
Junts x Catalunya, separant-se
de la direcció de la formació
PDeCAT, té també les seves
repercusions a Santa Coloma.
El partit nacionalista, molt to-
cat ja en temps en què els seus
militants eren de CiU, patirà
una nova sotragada i segura-
ment tornarà a dividir-se.

De moment, la cap de llista
en les passades eleccions,
Gemma López, ha decidit
deixar el partit i apuntar-se al
carro de l’expresident a l’exili.
Per la seva banda, Santi Mar-
tínez, el cap visible del PDe-
CAT a la nostra ciutat, es
mantindrà en la formació que
ara mateix presideix David
Bonvehí i que ha dut a judici
a Junts per apropiació de la
marca.

Dimarts 8 de setembre, hi
ha prevista una reunió dels
que fins ara eren la cara visi-
ble de la formació a la nostra
ciutat. En aquesta s’espera sa-
ber quina és la postura d’a-
quests militants i es farà, un
repàs a la situació en general.

car la porta. Hi ha militants,
papers i coses a fer. A més, de
moment la formació encara és
independentista i crec que,
per molt que sembli improba-
ble ara, les dues parts haurem
d’arribar a un acord. Per mol-
tes raons. N’estic convençut”.

Mentrestant, el PDeCAT i
Junts aniran caminant per di-
ferent camí a Santa Coloma.
Un cop més, una separació
inesperada. 

“

“

Dimarts 8, en una
reunió començarà a
saber-se l’abast de la

separació

És aadvocat mmunicipal ii vvicepresident ddel PParlament

Josep Costa se’n va a
viure a Sant Adrià

El vicepesident del Parla-
ment de Catalunya, Josep
Costa, membre independent
a la llista JuntsxCat, ha deixat
el pis de lloguer de la  Torre
Sònia per anar a viure a un pis
de propietat del barri Besòs
de Sant Adrià. Tot i aquest
canvi de veïnatge, continuarà
estant vinculat a Santa Colo-
ma per qüestions laborals.

Josep Costa està en exce-
dència de la seva feina com
tècnic jurídic de l’Ajuntament
de Santa Coloma. La seva pla-
ça, la recuperarà quan deixi de
ser càrrec públic. De fet, el
propi vicepresident no sap
quan passarà això. “Mai he
treballat en la política d’un
partit perquè no he militat
mai en cap”.

Va entrar en el darrer lloc
de la lista de JuntsxCat, però
el seu paper en la legislatura
va agafar importància en ser
nomenat vicepresident del
Parlament, l’home més fort
de la coalició nacionalista en
el si de la institució. A més,
mai no ha amagat que va en-
trar en les llistes per Carles
Puigdemont, el president ca-

talà a l’exili. Per això, té clar
que seguirà unit a la formació
que aquest lideri si segueix en
la política.

Perquè l’advocat, d’origen
balear, diu obertament que no
s’ha plantejat “si seguiré en
política quan el president Tor-
ra convoqui les eleccions. Si
creuen que els soc útil i m’ho
proposen respondré, però si
decideixen apostar per altres
persones, també ho enten-
dré”, explica Costa a El mi-
rall.net. 

Gemma López i Santi Martínez, en una Diada de Sant Jordi.

Josep Costa.

Santi Martínez ha decidit
quedar-se perquè “algú ha de
quedar-se, ni que sigui a tan-



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

63

E
sp

ec
ia

l 
F

M
 /

 s
et

em
b

re
 2

02
0

Fabricación de
rejas de ballesta

a medida
65€/m2.

Directo de Fábrica

93 015 75 44
www.mundirejas.es

SERVICIOS INMOBILIARIOS
Compra, venta y alquiler

de pisos, locales, casas...
Gestión integral de:

- Alquileres
- Traspasos de todo tipo      

de negocios comerciales
- Servicios jurídicos
- Cédulas de habitabilidad
- Certificados energéticos

Calle Reloj, 5
Tel.: 93 392 72 61  / 695 371 961

www.fincasreloj.com
Email: info@fincasreloj.com

AICAT 4072

FINCAS 
RELOJ

Els comuns 
lamenten les
mancances del
nou institut 

A través d’un fil a Twitter
el portaveu d’En Comú Po-
dem Santa Coloma, Jonatan
Fornés, va lamentar la si-
tuació en què encara es tro-
ba l’institut provisional en
forma de mòduls de Can
Zam a pocs dies de l’inici
del curs escolar. “L’institut,
a banda de no estar situat a
l’espai que li pertoca, no té
la capacitat encara per alber-
gar totes les estudiants del
proper curs. És un proble-
ma que no és la primera ve-
gada que el tenim, però
aquest any el Departament
d’Educació es va compro-
metre i va assegurar que per
aquest nou curs escolar esta-
rien els nous mòduls a
temps per garantir la bona
atenció a tot l’alumnat, tant
l’antic com el nou”, va piu-
lar el portaveu dels comuns.

Cal recordar que aquest
institut provisional funcio-
narà fins que es posi en mar-
xa el nou centre de secundà-
ria que s’emplaçarà al barri
del Raval.

El regidor d’En Comú Po-
dem també va demanar un
pla d’inici de curs escolar
que contempli una reducció
de les ràtios d’alumnes a les
aules, un increment de per-
sonal (tant equip docent
com auxiliar educatiu i tre-
balladors de servei de nete-
ja), disposició d’espais mu-
nicipals per garantir aules i
espais sanejats i amb bona
ventilació, i activitats ex-
traescolars i reforços educa-
tius durant un curs complex
i atípic. 

Investigan a 
la CUP por la 
campaña del 
1 de octubre 

La Fiscalía Anticorrupción
investiga a la CUP por la
campaña del referéndum del
1-O, que fue declarado ilegal
por el Tribunal Constitucio-
nal. Sobre la CUP podría re-
caer un “delito de malversa-
ción” por haber destinado
fondos públicos a sufragar
gastos relacionados con el re-
feréndum a través de ingre-
sos que recibían como grupo
parlamentario. Una de las di-
putadas de la CUP hasta las
elecciones de 2017 fue la co-
lomense Gabriela Serra.

La CUP asegura que todos
los actos de la campaña, más
de 400, son públicos y trans-
parentes, y que volverían a
hacerlos. 

La plantilla de
Nissan volvió
a la fábrica el 
24 de agosto 

Los trabajadores de Nis-
san, con un importante nú-
mero de colomenses en su
plantilla, regresaron final-
mente el lunes 24 de agosto
a la planta de Barcelona tras
semanas en huelga gracias al
acuerdo entre la dirección y
los sindicatos, pero lo harán
con la producción detenida
debido a la rescisión antici-
pada del contrato de Accio-
na, encargada de la logística
de la compañía.

La decisión de la provee-
dora de romper el contrato
de forma “unilateral e inme-
diata” con la multinacional
japonesa y despedir a sus
500 trabajadores ha com-
prometido el reinicio de la
actividad. 

Imatge del local de l’ANC Gramenet exhibint una gran estelada. Enguany també convoca un acte reivindicatiu. 

“
“

La cadena no s’unirà
agafant-se de les

mans i caldrà dur la
mascareta posada

La mmobilització ppretén eenvoltar eels jjutjats, HHisenda ii aarribar aa lla PPlaça dde lla VVila

L’ANC farà una cadena humana
a Santa Coloma aquesta Diada

Enguany a causa de la pan-
dèmia de la Covid-19, l’As-
semblea Nacional Catalana
(ANC) ha decidit substituir
l’acte multitudinari que ha
vingut fent els últims anys per
diversos actes a més petita es-
cala distribuïts pel territori,
de manera que s’acumuli
grans quantitats de manifes-
tants.

En aquest sentit, a Catalun-
ya està previst que es facin
concentracions davant dels
edificis   d’Hisenda, Seguretat
Social o SEPE “per denun-
ciar la discriminació que pa-
teix Catalunya i reivindicar la
independència com a únic
mitjà per poder disposar de
totes les eines necessàries per
sortir de la present crisi”, ex-
plica en un comunicat l’As-
semblea Nacional Catalana.

No serà ni de bon tros un
Onze de Setembre com els
dels últims anys, però des de
l’ANC no volen aparcar les
seves reivindicacions i, amb
totes les precaucions sanità-
ries, pretenen tornar a sortir
al carrer una Diada més, la
novena.

A Santa Coloma, Gramenet

per la Independència (la sec-
ció local de l’ANC) ampliarà
la concentració proposada i la
convertirà en una cadena hu-
mana que vol unir els jutjats,
Hisenda i la Plaça de la Vila,
en un acte que tindrà lloc  a
partir de les 18 hores de l’11
de setembre. Serà obligatori
l’ús de la mascareta i es man-
tindran les distàncies perquè
la cadena humana no s’unirà
agafant-se de les mans, se-
gons confirmen els organit-
zadors.

Les persones que vulguin
participar d’aquest acte rei-
vindicatiu cal que passin a re-
collir un número d’inscripció
al local de Gramenet per la
Independència (situat a la
Plaça de la Vila número 7)
des del passat dimarts 1 de
setembre. Com cada any tam-
bé es podran adquirir samar-
retes commemoratives de la
jornada amb un donatiu de
15 euros. Enguany també es
posarà a la venda un QR soli-
dari que permetrà formar
part de la Xarxa Independèn-
cia (2 euros que aniran ínte-
gres a fer front a l’emergència
social i econòmica actual). 

Pendents de 
si hi haurà acte
institucional

En aquests moments en-
cara es desconeix si hi haurà
alguna mena d’acte institu-
cional per a la propera Diada
de l’11 de Setembre a Santa
Coloma. És evident que en-
guany, per recomanacions
sanitàries, no hi haurà parti-
cipació de les entitats colo-
menques a l’ofrena floral per
evitar l’aglomeració de mol-
tes persones a la Plaça de la
Vila. Lògicament, tampoc
actuaran les colles castelleres
com era tradicional al final
de l’acte.

S’està pendent, però, de si
hi ha algun tipus d’acte o de
caire més sobri. 
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Més de 150 nens i nenes han pogut gaudir aquest estiu
del Casal Esportiu organitzat pel Complex Esportiu

Torribera. Tots aquests infants han pogut desconnectar i
gaudit de les activitats a l’aire lliure que s’han fet 

després d’uns mesos molt durs amb el confinament.
Torribera agraeix la confiança de les famílies en aquest

estiu tan atípic per les circumstàncies de la Covid-19.

Triomf del club pelotari. Aquest estiu s’ha celebrat al 
Frontó de Roquetes les Finals del Campionat de Catalunya
de Frontennis amb Pilota Lenta per parelles 2020. A 1a 
categoria, la parella B del Club Pelotari Santa Coloma
Javier Martínez i Andreu Clopés van proclamar-se 

campions en vèncer la parella A del mateix club 
integrada per José Manuel Gargallo i José Fernández.

l ’esport

amistoso de su pretempo-
rada, el que disputará este
sábado a las 18:30h ante el
FS Ripollet en el Munici-
pal Joan Creus.

Industrias cerró este pa-
sado viernes la séptima se-
mana de pretemporada
entrenándose en el pabe-
llón de La Colina. Se trata
de la tercera del conjunto
industrial en la ciudad co-
lomense, después de ha-
ver tenido que ejercitarse
en Montmeló por las me-
didas de higiene i seguri-
dad por el coronavirus. 

no se sabe nada.
Lo que sí se sabe es que-

tras conocer la fecha de la
vuelta al ruedo, el cuadro
de Javi Rodríguez ya se
prepara para el primer

tición. Los clubes esperan
recibir el calendario oficial
de la temporada 20-21 es-
te lunes. De la final a cua-
tro de la Copa del Rey que
Industrias aún debe jugar

Barcelona, fue el portero
de ese primer equipo, ta-
rea que compaginó con la
presidencia.

A dia de hoy se han re-
cogido unas 300 firmas.
Las hojas de solicitud, que
junto a las firmas deberán
presentarse en la Comi-
sión de Patrimonio para
que éste decida si accede
al cambio de nombre, se
encuentran en los bares
Extremeño, Can Pere y
Xocala, los restaurantes
Casa Pepe y Don Martín y
la sede central de Seguros
Aura, donde se puede ir a
firmar si se apoya la inicia-
tiva. 

per Albert Gracia

La temporada para In-
dustrias García se iniciará
en octubre. Así lo ha
anunciado la Real Federa-
ción Española de Fútbol,
que, a falta de la ratifica-
ción de la Comisión Ges-
tora, ha establecido el 18
de octubre como fecha de
inicio para la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala.

Una fecha que cambiará
en los próximos días. Solo
el acuerdo entre todos los
clubes de la categoría per-
mitía adelantar la vuelta a
la competición y parece
que ya existe ese acuerdo.
La competición, a falta de
confirmación oficial, em-
pezará el 4 de octubre. To-
do dependerá también del
protocolo sanitario y jurí-
dico anunciado por la

RFEF que se debería dar a
conocer esta próxima se-
mana y que daría esos 30
días de margen para que
los equipos se prepararan
para el inicio de la compe-

Una iniciativa privada
ha iniciado una campaña
de recogida de firmas para
bautizar el renovado Poli-
deportivo Nuevo (que fue
inugurado en 1977 y esta
sufriendo su enésima re-
modelación) con el nom-
bre de Vicenç Garcia.

El presidente y propie-
tario de Industrias Santa
Coloma ha sido impulsor
de este deporte en la ciu-
dad desde que en 1975
fundó el equipo que lleva-
ria el nombre de su em-
presa, Industrias García.
El auge de este deporte en
la ciudad propició un cre-
cimiento de aficionados

que dieron soporte al con-
junto consiguiendo los
méritos suficientes para
ser fundador de la compe-
tición, jugando en la divi-
sión de Honor y  partici-
pando en la creación de la
actual Liga Nacional de
Futbol Sala.

Vicente, que jugó en la
UDA Gramenet y el FC

La FFederación hhabía aanunciado lla vvuelta eel 118, ppero eel aacuerdo eentre cclubes lla aadelantará

Industrias Santa Coloma comenzará 
la temporada el próximo 4 de octubre

“

“

El cuadro de Javi
Rodríguez jugará
un amistoso este

sábado a las 18:30h

Indústries se entrena estos días en el pabellón de La Colina.

FE GRAMA I
INDUSTRIAS
VESTIRAN
ROBA NIKE

Tots els equips
d’Industrias San-
ta Coloma i de la
Fundació Espor-
tiva Grama, els-
dos equips més
importants de la
ciutat de Santa
Coloma, vestiran
l’equipació de Ni-
ke aquesta prope-
ra temporada que
hauria de comen-
çar el mes d’octu-
bre. El contracte
és per diversos
anys.

Ambdós clubs
han deixat enrere
els seus acords
amb Kelme per
firmar amb Nike.
Tots dos clubs te-
nen uns projectes
ambiciosos per
als seus primers
equips.

La FE Grama
vol fer una bona
temporada en el
seu retorn a Ter-
cera Divisió i ha
treballat de valent
en aquest mercat,
mentre que Javi
Rodríguez i el
seu equip perse-
gueixen construir
un equip molt
competitiu que
a c o n s e g u e i x i
il·lusionar de nou
l’afició colomen-
ca. 

Se ppresentarán een lla CComissió ddel PPatrimoni aa pprimeros ddel mmes dde ooctubre

Se recogen firmas para llamar
Vicenç Garcia al Polideportivo

L’Ajuntament ha arribat
a un acord amb el consis-
tori de Barcelona perque
el Pavelló del Camp del
Ferro, de Sant Andreu, si-
gui l’escenari dels partits
de lliga d’Industrias Santa
Coloma fins que s’acabin
les obres del Poliesportiu
nou.

L’empresa constructora
manté el ritme de les
obres i  té previst fer el
lliurament del pavelló ja
remodelat durant el mes
de novembre.

D’aquesta manera, el
consistori disposarà d’un
mes i mig (ja que inclourà
les vacances de Nadal)

per fer l’adequació de l’en-
torn i posar en marxa la
instal·lació que podria es-
tar realment operativa de
cara al gener.

Amb tot, de moment ni
se sap quan començarà la
lliga i per tant, no cal dis-
posar del pavelló barcelo-
ní per a disputar-hi encon-
tres. 

L’equip jjugarà aallí eels sseus ppartits ssi ccomença lla LLliga

Acord tancat amb el
Pavelló Camp Ferro

“

“

Se pueden firmar
las hojas de 

solicitud en varios
estableciminetos “

“

La instal·lació
està al darrera del

camp de fútbol
Narcís Sala  

Morales con Nike.



GESTORIA MARTIN LLaabboorraall
 FFiissccaall
 CCoommppttaabbllee

 Corredoriaa
d’aasseguraances

 Serveis  Jurídics

PPaasssseeiigg  LLlloorreennçç  SSeerrrraa,,  4466-4488,,  llooccaall
0088992211  SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  GGrraammeenneett
((BBaarrcceelloonnaa))

TTee llèè ffoonn::   93  385  45  01
FFaaxx ::   9933  338855  2244  2255

ggeessttoorr iiaammaarr tt iinn@@ggeessttoorr iiaa-mmaarr tt iinn .. ccoommVisita’ns  a  gestoria-mmartin.com
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LA COVID-19
AFECTA 
L’EQUIP DE 
TÀNIA PÉREZ 

Contratemps
per a l’única ju-
gadora de bàs-
quet de Santa
Coloma que mi-
lita a l’elit. La co-
lomenca Tània
Pérez (Araski) va
haver de fer un
parèntesi en la
seva preparació
aquesta pretem-
porada després
que al seu club
es conegués un
cas de possible
positiu per coro-
navirus Covid-
19. Les jugado-
res van veure’s
obligades a atu-
rar uns dies la se-
va preparació
per a la nova
campanya. Tània
Pérez compleix
la seva segona
temporada a l’e-
quip vitorià. 

Els dos equips colo-
mencs de bàsquet que mi-
liten a Copa Catalunya ja
coneixen els seus respec-
tius rivals i el calendari
complet de la temporada
2020-21, que probable-
ment estarà molt condi-
cionada, i potser alterada
en funció de com evolu-
cionin els temuts rebrots,
per la Covid-19. El bàs-
quet territorial com la res-
ta d’esports amateurs es-
tan pendents dels proto-
cols que s’aplicaran
aquesta temporada tan
excepcional i sense aficio-
nats, com a mínim a l’ini-
ci de la temporada.

El Club Bàsquet Santa
Coloma ha quedat enqua-
drat en el grup 1 de Copa
Catalunya juntament amb
els següents equips: Mas-
nou, el Sant Adrià, el Sant
Josep, l’Ipsi, el Mataró, el
CEB  Girona, el Claret, el
Ciutat Vella, Círcol Catò-
lic, Sant Gervasi i Mont-
gat.

L’equip d’Alberto To-

rres, que afrontarà molts
derbis comarcals, debuta-
rà el proper 18 d’octubre
a la pista del Claret. El
primer partit a casa, al pa-
velló Juan del Moral, serà
contra el Ciutat Vella.

El Draft Gramenet, que

estarà al grup 2 de Copa
Catalunya, debutarà per la
seva banda el 17 d’octu-
bre a la pista de l’AB Pre-
mià, i una setmana més
tard s’estrenarà al pavelló
de la Bastida davant del
Joviat.

La resta de rivals de les
colomenques a la fase re-
gular seran el Balaguer, el
Femení Sant Adrià B, el
Grup Barna, el Reus
Ploms Salle, el CE L’Hos-
pitalet, el Tordera i el CN
Terrassa. 

Els ddos cclubs dde CCopa CCatalunya jja cconeixen eel sseu ccalendari

El CB Santa Coloma i el Draft
debutaran el 17 i 18 d’octubre

“

“

La temporada
està marcada pels
condicionants de

la Covid-19

El Draft jugarà el seu primer partit a La Bastida amb el Joviat.  

Els primers
equips del Bàsquet
Neus i el Grame-
net Bàsquet Club
iniciaran el curs
2020-21 el proper
18 d’octubre en-
frontant-se res-
pectivament al
Manlleu i al Cano-
velles en el que se-
rà l’inici de la lliga regular
al grup 8 de tercera cate-
goria. El primer derbi en-
tre els dos conjunts colo-
mencs serà el 15 de no-
vembre, al pavelló del Ra-
val, mentre que el 7 de
març de l’any vinent es
jugarà el segon derbi, en
aquest cas a la pista del
Gramenet Bàsquet Club.
L’última jornada de la fa-
se regular està prevista
pel 21 de març de 2021.

Els dos equips colo-
mencs compartiran grup
amb els següents rivals:
Tona, el Cardedeu, el
Manlleu, el Mollet, el Ca-
novelles, el Sant Gervasi,
Caldes, Montmeló, Lli-
nars i Vic.

La tornada als entrena-

ments s’ha dut a terme
amb mesures de preven-
ció davant la Covid-19.
Per exemple, en el cas del
Bàsquet Neus (fotografia
superior) es pren la tem-
peratura, tots els jugadors
han de canviar-se de cal-
çat quan entren o surten
de la pista, a banda d’uti-
litzar amb freqüència des-
infectant tant pel material
com pels integrants de l’e-
quip. 

“

“

Mesures especials
en el retorn als
entrenaments

de pretemporada

EEll pprriimmeerr ddeerrbbii eennttrree eellllss sseerràà eell 1155 ddee nnoovveemmbbrree

Neus i Gramenet BC,
al grup 8 de Tercera
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La FE Grama de Juan-
ma Pons ja s’entrena a les
instal·lacions del Nou
Municipal. La plantilla ho
fa seguint les indicacions
sanitàries que recomanen
les institucions i sense sa-
ber encara com anirà la
competició aquesta tem-
porada.

L’únic segur és que el
seguiment de la competi-
ció es farà des de la Fede-
ració Catalana, a causa de
les mesures sanitàries que
són diferents a cada auto-
nomia. Però la RFEF en-
cara ha de decidir com es
jugarà la Tercera Divisió,
ja que es parla de fer dos

ran més espai a una Sego-
na B que aquest 2020/21
tindrà cinc grups.

Si es fa aquesta remode-
lació, caldrà veure com
s’emplenen els grups de
Segona B la següent tem-
porada, ja que podrien ha-
ver-hi més ascensos del
que és habitual.

De moment, l’equip
confeccionat per la FE
Grama dóna garanties als
tècnics. tot i que la idea és
consolidar-se per fi a la
Tercera Diivisió, no es
descarta si surten bé les
coses que l’equip lluiti per
estar en las zones de privi-
legi. No serà fàcil.

Sense cconèixer eencara ccom sseran lla ccompetició ii eels aascensos

La FE Grama ja entrena
amb la il·lusió intacta

POSIBLE 
CAMBIO DE
AIRES PARA
DE LA BELLA

El lateral co-
lomense Alber-
to de la Bella no
entra en los
nuevos planes
de Las Palmas,
según han pu-
blicado varios
medios de co-
municación in-
sulares. Los pla-
nes del club pa-
sarían por reju-
venecer la plan-
tilla amarilla, y
De la Bella es
uno de los fut-
bolistas que es-
tán en la rampa
de salida del
club canario. 

“

“

Juanma Pons ha
fet un equip que
intentarà lluitar

per l’ascens

POYATOS
SABOREA LA 
CHAMPIONS
JUVENIL 

Gran parte del
éxito del juvenil
del Real Madrid,
que se coronó
por primera vez
como campeón
de la Youth Lea-
gue tras ganar por
2-3 al Benfica, lle-
va el sello del co-
lomense Dani Po-
yatos, que aban-
donó el club para
fichar por el Pa-
nathinaikos antes
de la disputa de la
fase final de la
competición. Ra-
úl González tomó
su relevo en el
banquillo. 

Primers 
entrenaments 

de l’equip 
de Juanma

Pons.

La futbolista colomen-
ca de l’Atlético de Madrid
Laia Aleixandri va ser
un dels cinc casos posi-
tius per coronavirus Co-
vid-19 a les files del con-
junt madrileny.

Aquest greu contra-
temps va impedir a la ju-
gadora de Santa Coloma
disputar els quarts de fi-
nal de la Champions Lea-
gue en el partit que va en-

frontar l’Atlético contra
el Barça a l’estadi de San
Mamés (Bilbao), i que es

grups d’onze equips en
una primera fase i d’una
segona en que uns equips
lluitaran per l’ascens i al-
tres pel descens.

No hi ha res segur, com
tamnpoc se sap com anirà
la creació de la Segona B
PRO, teòricament 40 e-
quips que rebran l’estatus
de professionals i ingres-
sos de LaLiga, i que deixa-

va decantar finalment a
favor de les blaugrana
amb un gol de Ham-
raoui (0-1).

L’Atlético de Madrid va
demanar l’ajornament
d’aquest partit perquè a
banda d’Aleixandri, qua-
tre jugadores més del
conjunt madrileny van
donar positiu per Covid-
19. La UEFA va denegar
la seva petició. 

NNoo vvaa ppooddeerr jjuuggaarr eellss qquuaarrttss ddee ffiinnaall ddee llaa CChhaammppiioonnss ddaavvaanntt eell BBaarrççaa ((00-11))

Laia Aleixandri dóna positiu per
Covid-19 i es perd un partit clau

Laia Aleixandri. 

FE
G

ra
m

a

MM AA TT AA LL AA SS SS EE RR II AA
CC OO LL CC HH OO NN EE RR II AA

Colchones,  muelles,  
látex,    somieres  articulados,  

canapés,    almohadas...

Avda. de la Generalitat, 10 - Tel. 93 385 06 50

08922 Santa Coloma de Gramenet

Fundada al 1929

desdedesde 499499€

La UDA
Gramenet està
formant un
equip compe-
titiu que vol
lluitar per l’as-
cens a Primera
C a t a l a n a .
L’entrada d’u-
na empresa de
representació
de jugadors ha
permès al club
donar un salt de qualitat.
En paraules del president,
David Herrero, a  Mun-
do Deportivo, “la Grame-
net continua igual de po-
bre, però el que ha passat
és que una empresa de re-
presentació de futbolistes
es fa càrrec de la plantilla.
Ells fitxen i paguen als ju-
gadors”. Charly, Baby,
Iván, Andrades, Yeyo,

Coka, Maxi, Víctor Ro-
dríguez, Brian, Ahmed,
Cuéllar i Llavería són els
fitxages fins al moment.

L’entrada dd’una eempresa dde rrepresentació ees lla cclau

La UDA Grama vol
l’ascens a Primera

“

“

Amb el tècnic
Carlos Sánchez, el

club ja ha fitxat
onze jugadors  

Pedro Andrades, un dels nous fitxatges.

El Singuer-
lín, en un co-
municat ofi-
cial, va donar
per inaugura-
da la nova
t e m p o r a d a
d’entraments.
Els equips de
la base i els
amateurs ja
s’exerciten des
del passat di-
marts per a preparar una
campanya que hauria de
començar a principis d’oc-
tubre, si el coronavirus no
ho impedeix.

El primer equip ha
construït una plantilla
competitiva per aconse-
guir l’objectiu: apropar-se
a les posicions d’ascens a
la Segona Catalana. La di-
recció esportiva s’ha mo-
gut per formar un equip

que combina experiència
a categories superiors
amb joventut. Fins a vuit
fitxatges s’han fet fins ara
per  potenciar l’equip. 

En mmarxa eel ffutbol bbase ii eel pprimer eequip

Els entrenaments
tornen al Singuerlín

“

“

El primer equip
s’ha reforçat amb
vuit fitxatges fins

al moment

El futbol base també s’entrena.
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La Peña Centenario
Athletic Club de Santa
Coloma estrenará esta
temporada que viene nue-
vo local social, que se ubi-
cará en el espacio del bar
Les Tannines, en la calle
San Carlos número 5.

La peña, tras 21 años de
existencia, afronta esta
nueva etapa con ilusión y
esperando contar con la
compañía de todos los se-
guidores del Athletic que
viven en nuestra ciudad.

Próximamente, aún sin
fecha oficial, los leones
afrontarán un gran reto
como es la final de la Co-
pa del Rey ante la Real So-
ciedad, aplazada a causa
del coronavirus. 

LLeess TTaannnniinneess ppaassaa aa sseerr eell eessppaacciioo ddee llooss lleeoonneess

La Peña del Athletic
ha cambiado de local

Les pistes d’atletisme
Antonio Amorós comen-
cen a recuperar la norma-
litat. El 3 d’agost es van
reobrir i el 19 i el 31 es van
celebrar els primers con-
trols per què els atletes po-
guessin agafar sensacions i
fer marques. Les proves es
van celebrar a porta tanca-
da, controlant els assis-
tents i respectant les me-
sures d’higiene. Ha estat
un mes i mig complicat
per a la Unió Colomenca

panya Absolut que se cele-
brarà a Madrid el 12 i 13
de setembre. Serà l’únic
representant de la UCA.
El calendari del mes, a
banda d’aquest campionat,
continua en “stand by”.

Després de la cita a Ma-
drid, haurien de celebrar-
se els Campionats de Ca-
talunya i d’Espanya de to-
tes les categories, però en-
cara no se sap si es dispu-
taran ni amb quines condi-
cions. 

Es vvan rrealitzar eel 119 ii eel 331 dd’agost pperquè eels aatletes rrecuperessin ssensacions

Dos controls per tornar a la
nova normalitat a les pistes

“
“

Encara s’ha de
designar on es farà
aquest segon acte
de l’esport local

El primer equip de La
Unión, que milita a la Se-
gona B, categoria en la
qual coincideix amb el fi-
lial d’Indústries, porta deu
dies entrenant a les ordres
de David Martínez, fins
ara tècnic del filial que
competia amb el nom de
Penya Johan.

El tècnic ha configurat
una plantilla completa-
ment nova, sense cap juga-
dor del curs passat. Això
sí, ha fet pujar cinc dels ju-
gadors del filial. La resta
seran cares noves.

La temporada es preveu
complicada, ja que la Se-
gona B té 20 equips, ja que
no hi va haver descensos,
fet que va salvar el filial in-
dustrial. Segons el que s’ha
decidit fins ara, es faran
dos grups de deu equips
que no se sap com es con-

La pplantilla sserà nnova een uuna ttemporada mmolt ddifícil aamb ggrups

David Martínez agafa el
primer equip de La Unión

“

“

Indústries B, al
mateix grup,
també espera

quins grups es fan

La Unión entrena a les ordres de David Martínez.

d’Atletisme ja que només
alguns atletes han pogut
competir. És el cas de
Carlos Sáez, que va acon-
seguir una destacada mar-
ca als 1500 de Gavà el 29
de juliol i que ja es prepa-
ra pel Campionat d’Es-

grup lluitaran pel títol,
l’ascens i les  places de Co-
pa. De quart a sisè, ho fa-
ran per dos places de Co-
pa i del setè al desè, en to-
tal 8 equips, competiran
per obtenir les úniques 2
places que salven la catge-
oria. Ho complica tot que
els punts de la primera fa-
se també comptin i la dife-
rència d’equips amb qui
juguis serà decisiva. 

DANI ÉS 6è
EN EL
RÀNKING
MUNDIAL

Sense competi-
cions oficials per
culpa de la CO-
vid-19, el billaris-
ta Dani Sánchez
mantè el sisè lloc
del rànking mun-
dial de la UMB
que va obtenir
després de vèn-
cer en la copa del
Món.

Ara s’ha sabut
l’ajornament de
la Lliga Espanyo-
la i que el mun-
dial de l’any que
ve es farà a Anta-
lya (Turquia) del
6 al 10 de gener
de 2021. 

ROCA JUGA
UN ATP A
POLÒNIA

La manca de
tornejos està com-
plicant la tempo-
rada als tennistes
professionals que
estan per damunt
del número 300.
Oriol Roca ha ju-
gat a Poznan (Po-
lònia) la setmana
passada en espera
de jugar a Praga a
partir del 14 de
setembre, 

La Penya barcelonista
Johan de Santa Coloma se
ha desmarcado del comu-
nicado emitido por la
Confederación Mundial
de Penyes del FC Barcelo-
na y ha rechazado su con-
tenido, en el que se lanza
un mensaje de unidad en
unos momentos tan com-
plicados para el Barça.
“Decir que todo el barce-
lonismo emplee los es-
fuerzos necesarios para
hacer desde hoy hasta las
próximas elecciones una
transición que nos permita

superar las diferencias y el
desencanto que sentimos
y que una parte de la crisis
deportiva y económica
que padecemos es por cul-
pa de la Covid-19 nos sue-
na a una falta de respeto al
sentido común, cuando la
gran mayoría de barcelo-
nistas desea la dimisión de
la junta directiva actual pa-
ra celebrar las elecciones
lo antes posible”.

La Penya Johan desea los
máximos éxitos posibles al
nuevo entrenador, Ronald
Koeman. 

La Penya Johan pide la
dimisión de Bartomeu

TITO ORTIZ ha aban-
donat la disciplina del San-
defjord, de la Primera Divi-
sió de Noruega,
per tornar a
Catalunya.
El jugador
de Santa
Coloma,
format a
la UDA
Gramenet,
també a jo-
gat al Legia de
Varsòvia polonès
i té 120 partits a Segona i 99
a Segona B.

Ara, dedicat a la docència
a Girona ha de decidir si
penja les botes o juga una
temporada més amb algun
equip català. 

feccionaran, ja que hi ha
inclosos equips balears i
valencians.

Acabada aquesta fase,
els tres primers de cada

Les Tannines, nueva sede de la Peña Centenario Athletic. 

“

“

Ilusión por la
final de la copa

del Rey pendiente
ante la Real 
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PLACOGEST SPORT S.L.                                               
Planificació - Construcció - Gestió Esportiva
C/ Sant Jordi, 14 - 28   (Cantonada Generalitat)

Telèfon 93 466 82 79  / info@cer.cat / www.cer.cat

@Cer_placogestcentreesportiu ravalCentre Aquàtic i de Fitness

PLACES LLIURES !!
NO ET QUEDIS SENSE LA TEVA PLAÇA PER LA NOSTRA ESCOLA DE NATACIÓ!!!

PLACES LIMITADES

MESURES MESURES ANTI COVIDANTI COVID

GRUPS REDUÏTS
CONTROL DE 

TEMPERATURA
DESINFECCIÓ ENTRE

CLASSES
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Erre que Erre

Pere

Ferreres

MMee  eexxpplliiccoo

el mensual de Santa Coloma de Gramenet que no es ven
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Internet, única opció
Treballar amb l’administració és cada

dia més complicat. Tot s’ha de fer per
cita prèvia que s’ha de demanar per te-
lèfon o internet. El telèfon gairebé
sempre està ocupat o no respon, i els
mails te’ls contesten sense presses. Fer
gestions costa temps i si ets una perso-
na gran pot ser que no te’n surtis. 

Qui els indemnitza?
L’oci nocturn colomenc ha quedat

reduït a la mínima expressió. Una sola
discoteca (n’hi havia hagut fins a cinc)
i dos bars musicals obrien abans de la
pandèmia. Porten gairebé sis mesos
tancats i ja comencen a preocupar-se
pel futur i la seva viabilitat. La seva
pregunat és qui els indemnitzarà... 

Llum a la foscor Prohibidíssim
O els colomencs estem cecs o l’ajun-

tament té un estoc de senyals de trànsit
ple a vessar, perquè els veïns no entenen
pèr què a l’inici del carrer Isidre, a la
cantonada amb Sant Ignasi, hi han po-
sat no una, sinó dues senyals de prohi-
bit passar, una sobre l’altra. Una exage-
ració i no és l’única en aquest barri. 

La Plaça del Rellotge i els carrers ad-
jacents seran protagonistes, la propera
temporada, d’un capítol de la sèrie
Crims que emet amb un èxit espectacu-
lar TV3. Les càmeres de la productora
van estar rodant imatges per ambientar
la història d’un assassinat que no es va
cometre a la nostra ciutat. 

QUAN L’AVINGUDA GENERALITAT ERA DE DOBLE SENTIT. Aquesta preciosa fotografia de l’avinguda Generalitat,
denominada abans avinguda de la República durant la Segona República Espanyola i posteriorment avinguda del Caudillo durant
la dictadura de Franco, ens mostra com aquest tram de la carretera comarcal BV-5001 que connecta Sant Adrià de Besòs amb
Montcada i Reixach era de doble sentit al seu pas per la nostra ciutat (aquesta foto va ser feta a l’alçada de l’actual Plaça del Ma-
nelic). Curiosament, des d’aquest 5 de setembre una part de l’avinguda Generalitat, la que va des del carrer Cultura fins la roton-
da de Can Peixauet recupera el doble sentit en els seus dos carrils de circulació. Respecte la història d’aquesta via principal de San-
ta Coloma cal remarcar que abans la carretera BV-5001 continuava pels actuals carrers Anselm Clavé i Doctor Ferran per enfilar
posteriorment La Roca. Posteriorment, a principis del segle XX, es va desviar per avinguda Francesc Macià. Ja va ser amb la de-
mocràcia quan va canviar el nom a Avinguda Generalitat i va passar a ser d’un sol sentit de la marxa. La fotografia ha estat extre-
ta del grup Santa Coloma Imágenes de Facebook. 

Carrer Vistalegre, 23-25 - Santa Coloma de Gramenet - tel. 630 45 71 91   

NOS  ENCONTRAMOS
EN  LA

TERCERA  FASE

TTUU  AAMMBBIIEENNTTEE,,
TTUUSS  CCOOPPAASS

de jueves a sábado 
aforo limitado

Iban a acabar con el coronavi-
rus y el coronavirus acabará

con ellos. Ahora soy el que me
explico, Puigdemont:

Mi madre dio positivo de co-
vid en agosto en Palamós. Des-
de el primer momento en que
pisó el hospital, la invitaron con
todo el cinismo del mundo a
trasladarse a su Región Sanitaria.
El caso es que mi madre reparte
su vida entre Santa Coloma y
Palamós desde hace más de 50
años. No fue un día a comer
gambas y se volvió. Cuando en-
tendimos de qué se trataba, la
familia optó por llevarla al Hos-
pital del Espíritu Santo, hacia
cuyos profesionales solo pode-
mos estar agradecidos.

¿Cuál es la estrategia del Hos-
pital de Palamós? No quieren
que consten casos de covid que
puedan ahorrarse, lo que permi-
te titulares de portada como és-
te: “Girona per sota del llindar
moderat del virus”. Una vez
más, “la mierda” para el Área
Metropolitana de Barcelona.
¡Qué falta de respeto! ¿Waterloo
bendice este modelo de país?
Des govern.

Tengo familia y buenos ami-
gos en Palamós y también inde-
pes muy cercanos, igual de sor-
prendidos. ¿Esta es la Catalunya
que tiene en la cabeza el inefable
Torra, al que nunca nadie ha vo-
tado?

Set milions i mig... de fotuts.

Música y copas y amigos
con todas las medidas sanitarias

y sociales
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Adaptem 
la nostra 
experiència 
de 60 anys
per innovar 
en els temps
digitals

Venem, lloguem i administrem finques des de 1959

AgÈncia 
immobiliària

Comunitats de
Propietaris

Gestió 
de patrimonis

SeRveis jurídics




