
Mensual de Santa Coloma de Gramenet

93

QUEIXES DELS VEÏNS PER LES AIGÜES DE LA FAMÍLIA SAGARRA

Tot i ser el poble que moltes famílies de classe alta de la Barcelona de finals de segle XIX escollien per
passar les vacances, Santa Coloma en realitat era un municipi de caire rural, pagés i on moltes de les fa-
mílies hi tenien granges d’animals. La manca de recursos higiènics com els serveis o les clavagueres i la
gran quantitat d’adob que omplia els camps de conreu que tocaven amb el nucli urbà feien que Santa Co-
loma fos, com la resta de pobles de Catalunya, un municipi amb problemes d’higiene i on, en molts ca-
sos, la mala olor era protagonista. 

D’entre els molts episodis diaris que ho demostren, trobem la sessió del ple municipal del 3 d’octubre
de 1877. En aquella reunió, el regidor Sebastià Badosa va fer pública una queixa en nom de molts dels
ciutadans colomencs, que des de feia un temps veien a diari com les aigües residuals de la casa de la fa-
mília Sagarra, una de les més ben considerades de la ciutat, embrutien el carrer de la Plaça, un dels més
cèntrics del poble. 

Ferran de Segarra, propietari de la casa, va rebre la queixa i va explicar als membres de l’Ajuntament
que tenia una fuita a l’aigüera del seu domicili, quelcom que intentaria arreglar d’immediat pel bé de la
resta de ciutadans de la població. 

SANCIÓN
DE CUATRO
AÑOS A
ILIAS FIFA 

Poco antes
del cierre de es-
ta revista se ha
confirmado que
Fifa ha sido
sancionado 4
años por la
agencia españo-
la antidopaje, si
bien no ha sido
desposeído de
sus títulos.

MOURELO
FICHA POR
EL REUS  

Tenemos a otro
colomense en el
fútbol profesio-
nal. Se trata de
Abel Mourelo,
que este verano
ha fichado como
entrenador auxi-
liar del Reus, club
de segunda divi-
sión donde coin-
cide con Tito.

Una cita inaludible en la
pretemporada dels equips
de bàsquet colomenc és la
Copa SCG que organitza
Territori Bàsquet Colo-
menc. Com cada any, el
calendari de competició
varia en funció de les da-
tes d’inici de temporada
oficial, i enguany la desena
edició donarà sortida el
dia 8 de setembre.

Els dos primers partits
són d’autèntic luxe, d’una

banda el sènior del CBSC
jugarà contra el CB Gra-
nollers que també disputa
la Copa Catalunya, i el ca-
det vermell jugarà contra
un equip de preferent en-
cara per concretar.

De mica en mica aniran
entrant en competició la
resta d’equips fins el dia
23 de setembre, que està
previst que es disputin els
últims partits. L’any passat
es van jugar un total de 42
partits.

Es ddisputarà ddurant eels ddies 88, 99, 115, 116, 222 ii 223 dde ssetembre

La desena edició de la
Copa SCG arrenca el dia 8

“
“

El sènior del CB
Santa Coloma

jugarà contra el
CB Granollers

El Draft, preparat per a una nova temporada. FCBQ  

El pròxim 15 de setem-
bre, el Complex Esportiu
Torribera acull un torneig
de pàdel nocturn a les se-
ves instal·lacions. El tor-
neig estarà dividit en tres
categories, masculí, femení
i mixt, i a totes les parelles
se’ls garanteix la disputa
mínima de 3 partits de 25
minuts abans de començar
la fase eliminatòria.

A més a més dels partits,
la inscripció al torneig in-
clou la possibilitat de gau-
dir de la piscina en horari
nocturn, aigua i cervesa de
franc pels jugadors durant

el torneig, un sopar de bar-
bacoa a la piscina i un mo-
jito.

Les persones interessa-
des tenen fins el dia 10 per
inscriure’s i el preu d’ins-
cripció és de 25 euros per
jugador per a socis de la
instal·lació, i 30 euros per a
no socis.

“

“

Es jugarà el dia 15,
de 18 a 2:30h, i les
inscripcions estan
obertes fins el 10-S

Piscina, bbeguda ii ssopar ccomplementen lla iinscripció

Torneig nocturn de
pàdel a Torribera

EL SHIHAN PEDRO HIDALGO (Seimar Dojo)
impartirá el próximo 13 de octubre un curso de Defensa
Personal en la población francesa de Théza. El curso está
organizado por Jean-Paul Bindel, reputado maestro fran-
cés y practicante de diversas artes marciales desde los años
60. A este curso también asistirán dos miembros más del
Seimar Dojo, David Belmonte y Puri Morales.

CBSC ii DDraft ddebuten ccom aa llocals ccontra rrivals fforts

UESC i Viladecans,
els primers rivals
El CB Santa Co-

loma i el Draft
Gramenet ja conei-
xen el calendari de
la temporada
18/19. Els ver-
mells debutaran el
dia 29 a 2/4 de 7
de la tarda, al Juan
del Moral, contra la UE
Sant Cugat, un rival que
en els últims anys ha ocu-
pat la part alta de la classi-
ficació.

El Draft Gramenet de-
butarà abans, el 15 de se-

tembre, a les 8 del vespre,
a La Bastida i ho farà con-
tra el Viladecans, un dels
equips que està cridat a
lluitar per estar a la part al-
ta de la classificació.

El CBSC comença jugant a Tarragona.
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Colchones,  muelles,  
látex,    somieres  articulados,  

canapés,    almohadas...
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