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Colchones,  muelles,  
látex,    somieres  articulados,  

canapés,    almohadas...
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Fundada al 1929

GUILLÉN
DEBUTA
AMB LA
SUB-14 

La jugadora
de bàsquet co-
lomenca Ana
Guillén va de-
butar amb la se-
lecció espanyo-
la sub-14 en u-
na concentració
a Guadalajara,
on va jugar tres
partits amisto-
sos. 

ÓSCAR PÉREZ
VA SER 15è
A TERRASSA

El nedador de
l’AN Gramenet
Óscar Pérez va
aconseguir el 15è
lloc d’Espanya en
el darrer Open de
Natació Astralpo-
ol Júnior i Abso-
lut celebrat a les
piscines del CN
Terrassa. 

Deu anys després de la
seva creació, la Copa SCG
2019 tornarà a reunir tots
els clubs colomencs des-
prés del retorn del Draft
Gramenet, absent l’any
passat. Serà el tret de sor-
tida oficiós a la tempora-
da, una competició que fa
ciutat i que durant tots els
caps de setmana del mes
de setembre permetrà
veure partits de qualitat en
diferents pavellons de la
ciutat.

La primera jornada de la
Copa será el diumenge 8
de setembre al pavelló
Juan del Moral. El dissabte
14 de setembre, l’acció es
trasllada a La Bastida. Di-
vendres 20 hi haurà partits
a La Colina, els dies 21 i 22
al pavelló Juan del Moral, i
la copa es tancarà els dies
28 (Raval) i 29 amb una in-
tensa jornada final als pa-
vellons de Juan del Moral,
Raval i La Colina. 

L’onzena eedició dde lla ccompetició ees jjuga ddel 88 aal 229 dde ssetembre

La Copa SCG tornarà a 
reunir tots els clubs de casa

“
“

Bona notícia el
retorn del Draft a

una competició
que fa ciutat 

Nova edició de la Copa SCG al setembre. Territori Molt Bàsquet

Las cuatro jugadoras co-
lomenses que juegan en la
Liga Iberdrola debutarán
el próximo fin de semana
del 8 de septiembre en la
primera jornada del nuevo
campeonato.

Laia Aleixandri dispu-
tará su primer partido li-
guero de la temporada
2019-20  a domicilio, ya
que el Atlético de Madrid
se desplazará hasta el cam-
po del Sporting Club de
Huelva en su debut.

Por su parte, el Espan-

yol, donde militan tres fut-
bolistas de Santa Coloma,
Cristina Baudet, Elena
Julve y Deborah García,
también jugará su primer
partido lejos de casa, en
concreto en el campo del
Deportivo Abanca. 

“

“

Aleixandri debuta
ante el Huelva y
las tres ‘pericas’
ante el Abanca

HHaabbrráá ccuuaattrroo ffuuttbboolliissttaass ccoolloommeennsseess eenn llaa éélliittee 

Debuts a domicilio
en la Liga Iberdrola

Aprovechando el mes de agosto y que apenas hay ac-
tividad deportiva en la ciudad, el Ayuntamiento ha pro-
cedido a llevar a cabo varias TAREAS DE MANTE-
NIMIENTO en las instalaciones deportivas de la ciu-
dad, como por ejemplo en las petancas del Raval (foto-
grafía superior), en las pistas polideportivas de Prat de
la Riba, en el pabellón del Raval, en el gimnasio del Ni-
colás Longarón y la colocación de un toldo de protec-
ción en el campo del Singuerlín. 

CCBB SSaannttaa CCoolloommaa ii DDrraafftt jjaa ssaabbeenn eell sseeuu ccaalleennddaarrii

El CB Salt i el Sant
Adrià B, primers rivals

Els dos representants
colomencs a la Copa Ca-
talunya ja coneixen els
seus rivals a la propera
temporada de la primera
competició sènior catala-
na. El CB Santa Coloma
debutarà el 28 de setem-
bre com a locals contra un
dels equips descendits de
la Lliga EBA la darrera
temporada, el CB Salt. El
primer desplaçament de
l’equip que dirigirà per
primer any Jordi Talló se-
rà a la pista de La Bisbal
Bàsquet.

Per la seva banda, el
Draft Gramenet s’estrena-
rà a la Copa Catalunya fe-
menina també el 28 de se-
tembre amb un derbi co-
marcal a la pista del Feme-
ní Sant Adrià B, equip di-
rigit pel colomenc Toni
Sáez. Serà el debut de
Jordi Justribó a la ban-
queta del Draft, que viu-
ran el seu primer partit a
casa una setmana més tard
amb la visita del Roser A.
Tot plegat, en menys d’un
mes. El bàsquet 2019-20
arrenca. 

Altres publicacions: full parroquial, butlletins d’entitats cíviques, socials, culturals, esportives i polítiques (1)

Al llarg d’aquest segle, la ciutat, mancada de mitjans de comunicació que informessin del que passava i que dones-
sin cabuda a les inquietuts de les entitats ciutadanes, va veure aparèixer molts tipus de productes que, en alguns casos,
van tenir alguna continuïtat.

Fins a la guerra civil, les formacions polítiques i els intel·lectuals tenien els seus espais on escriure els seus articles i
publicar els seus treballs literaris. Però en alguns casos, petits grups o entitats van crear els seus òrgans.

Fins i tot l’església, que ja al 1923 edita la FFuullllaa  ddoommiinniiccaall que en aquells temps tenia 4 pàgines, una de les quals es de-
dicava a l’a informació pròpia de la parròquia, però no se’n coneixen exemplars.

És el cas de TTiieerrrraa  BBaajjaa que, al 1927 editava l’Asociación de Propietarios de la Urbanización Font de Sant Adrià i
contornos i que abastava el que avui és el barri dels Safaretjos. O el de EEllss  iinnffaannttss  ii  ll’’eessccoollaa, butlletí informatiu de l’Es-
tudi Nou, l’escola del mestre Joan Manent que està de moda per l’okupació de l’edifici on es feien les classes. L’any
1929, obligat per la vista d’un inspector d’ensenyament primari de la dictadura de Primo de Rivera que prohibeix l’us

del català, la publicació pasa a dir-se TTrriibbuunnaa  eessccoollaarr  i es fa en castellà i l’escola es dirà Academia Manent.
El mateix any va aparèixer el Butlletí del Gremi Comercial i Industrial, que només se sap que era bilingüe.
Tancarem aquest apartat amb AAuurroorraa  LLiibbrree, un butlletí mensual 8(van sortir dos números) de propaganda de l’Ateneo y las Juventudes Libertarias de Santa Coloma.

La marxa constant de joves al front, va deixar sense redactors un periòdic en el que col·laborava el darrer alcalde republicà colomenc, José Beruezo.


