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Laura Zarza: “La nostra
idea era que no es notés
que no hi era el Manolo”
La Xurreria Aida ha canviat el seu cognom per Zarza, però la massa
i els xurros son els mateixos que fa més de 40 anys
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Laura Zarza: “La nostra idea
era mantenir el mateix que
ell tenia i que no es notés
que s’havia anat el Manolo”
La Xurreria Aida ha canviat el seu cognom per Zarza, però la massa i els xurros son els mateixos que fa més de 40 anys
“Volem utilitzar
les xarxes per fer
comandes”

| Laura Valverde, periodista

T

ots i cadascuna de nosaltres recordem haver dit
algun dia: “Quedem a la
xurreria”. Quin lloc tan emblemàtic! Al llarg dels anys ha sigut
un lloc de quedada, de xerrada
i d’il·lusió. Qui no ha comprat
xurros minuts abans de quedarse embadalit amb la màgia de la
cavalcada de Reis de la ciutat o
s’ha llevat ben d’hora el dia 6 de
gener per anar a buscar xurros
per esmorzar mentre obre els
regals. Després de més de 40
anys de feina diària del Manolo
i l’Ofèlia, els antics propietaris
de la Xurreria Aida, podrem seguir comprant xurros gràcies a
la Laura Zarza, la nova propietària de la que ara serà la Xurreria Zarza. Esperem poder comprar xurros molts anys més!

en endavant, però també atreure a la clientela jove: fer xurros
de xocolata farcits, de nutella,
de kinder bueno. Innovar per a
atreure a la gent jove del barri.
De moment, s’estan acostant
i estan començant a comprar
moltes coses noves.
La xurreria podria tenir
terrassa?
No, de moment no. A l’hivern
menys. Sí que tinc pensat per
l’estiu poder posar dues taules,
perquè he pensat posar a la venda orxata i granissats, però m’ho
haig de pensar encara més.
Fotos actuals i de fa 40 anys de la Xurrería Aida, ara Xurrería Zarza.

Com va sorgir la idea de
quedar-te amb la xurreria?
Soc de Sant Adrià de tota la vida
i he estat clienta molts anys de la
Xurreria Aida. Des que era petita, perquè els antics propietaris
van tenir la xurreria entre 42 i
44 anys. El Manolo, l’Ofèlia i jo
som amics i vivim un al davant
de l’altre en la mateixa porteria.
Fa 2 o 3 anys ens va comentar
que es volia jubilar i ja teníem la
idea al cap de quedar-nos amb
ella, però com el meu marit té
una farmàcia i jo treballava en
hostaleria i tenia el meu propi
negoci mai havíem plantejat del
tot fer el pas i quedar-nos amb
ella. Amb la pandèmia a ell li tocava la jubilació i jo vaig haver
de deixar el restaurant que tenia
amb 2 socis més. Vaig comunicar-li al Manolo i l’Ofèlia que
deixava el restaurant i em van
comentar si seguia amb la idea
de quedar-me la xurreria i vam
començar a pensar-ho. El meu

“Vaig estar 3
mesos aprenent
com eren les masses”
marit ho tenia més que pensat,
però jo m’ho vaig haver de pensar més perquè era jo la que em
feia càrrec. Finalment, vam decidir que sí, que anàvem a intentar-ho. I molt contenta d’aquesta aventura, me n’alegro cada
dia més d’haver-la agafat. A més
visc a la porteria de davant, soc
de la ciutat, conec a tot el barri i
em porto bé amb tothom i la veritat que ha estat un èxit.
Com han anat els primers
dies?
Ha estat una bogeria. A més, va
estar 4 mesos tancada i vam decidir obrir un dissabte. La gent
ha respost molt bé i com sem-

pre he estat de cara al públic,
va ser fàcil. A més, vaig estar
3 mesos aprenent com eren les
masses i com funciona el negoci
amb el Manolo. M’ha anat bastant bé, hem començat en una
època suïcida de Nadal, però he
pensat que si això ho he superat
bé, la resta serà cosir i cantar.
Esperem que segueixi la feina
grossa el cap de setmana, però
que entre setmana baixi una
mica quan passin les festes. Sigui com sigui, estem molt contents tots!
Com ha sigut la primera
toma de contacte amb els
xurros?
Molt bé, com soc cuinera des de
que tenia 16 anys i ara en tinc
42. El tema de masses i salses el
domino molt bé perquè no vinc
d’una altra branca, sinó que
vinc de l’hostaleria i la cuina. He
après moltes coses del Manolo i

“Soc cuinera des
de que tenia 16
anys i ara en tinc 42”
també moltes de noves per a donar un servei diferent en segons
quins moments.
Quins són els objectius de
la Xurreria Zarza?
La nostra idea era mantenir
amb el mateix que ell tenia i que
no es notés que s’havia anat el
Manolo. Com a record, hem fet
4 o 5 fotos de quan va començar
el Manolo en la Xurreria i d’ara
amb els 2 junts. Volem continuar amb les mateixes masses i la
mateixa ànima que tenia la Xurreria Aida, però amb un petit
canvi de cognom.
Vull mantenir la clientela
que calia és mitjanament de 40

La xurreria es modernitzarà i tindrà xarxes socials i
servei a domicili?
Instagram sí, però en aquestes
dates no he tingut temps d’obrir
ni pàgina web ni xarxes socials.
La idea és utilitzar les xarxes
per a poder fer comandes, però s’haurà de venir a recollir a
la Xurreria. En un futur, sí pot
ser, que es pugui fer enviaments
a domicili.
Els xurros han marcat la teva infantesa?
A mi, realment, el dolç no
m’agrada. Sí que recordo que
l’únic gelat que m’agradava
era el Superchock, dels anys
80. Quan baixàvem sempre a
la platja amb una amiga de la
meva mare i una amiga meva,
sempre ens compràvem a la
Xurreria Aida el gelat i algunes
llaminadures. Recordo molt
com era el Manolo qui sempre
em donava el gelat.
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| NOTÍCIES |

Patricia Melgar
guanyadora dels
premis Meninas
La Delegació del Govern de Catalunya premia
el compromís contra la violència de gènere
amb aquest reconeixement

|

Laura Valverde,
periodista

L

a doctora en Pedagogia,
investigadora, professora
de la Facultat de Psicologia
i Educació de la Universitat de
Girona (UdG) i adrianenca, Patricia Melgar Alcantud, ha rebut
el Premi Meninas 2021 de la Delegació del Govern de Catalunya
per a la província de Girona. Va
ser lliurat per part d’Albert Bramon, subdelegat del Govern a

Girona, el 23 de novembre al
Centre Nacional de Condicions
de Treball a Barcelona.
La Delegació del Govern
de Catalunya commemora cada any el Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència
contra la Dona amb els reconeixements “Meninas”. Aquestes
distincions destaquen la tasca d’organitzacions i persones
compromeses amb l’erradicació
de les violències de gènere a tota

Patricia Melgar és la investigadora principal d’IGESI-Grup
de Recerca Interdisciplinar
en Gènere i Desigualtats
Socials i membre de CREA
(Community of Research on
Excellence for All). Les seves
línies de recerca principals es
centren en la socialització preventiva de les violències de gènere i la intervenció social per
a la superació de desigualtats.
També és la investigadora
principal del projecte I+D+i
SOL.NET Redes de Solidaridad con Impacto en los Procesos de Recuperación de Mujeres Víctimas de Violencia de
Género. Aquest projecte vol
identificar i analitzar quines
són les actuacions de solidaritat que contribueixen a
millorar la recuperació de les
dones en situació de violència
de gènere. A més, destaca
la seva implicació als moviments socials feministes i per
l’erradicació de la violència de
gènere com a secretària de la
Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere.

Avd/Cataluña nº76
(Sant Adrià de Besòs)

Patricia Melgar, en el moment de la recollida del premi amb el subdelegat de Govern de Girona. Foto UdG

Catalunya. Aquest acte se suma
a altres iniciatives de la Delegació del Govern estatal per commemorar el 25 de novembre en
el marc del Pacte d’Estat del Govern d’Espanya.
El premi Meninas 2021
d’àmbit autonòmic ha estat per
a l’Associació d’Homes per a la
Igualtat de Gènere (AHIGE) en
reconeixement del seu compromís. Altres de les guardonades
han estat, a la província de
Barcelona, María Pilar Izaguer-

ri García, Fiscal Delegada d’Estrangeria de la Fiscalia Provincial de Barcelona; a Tarragona,
a l’Oficina de documentació
d’estrangers de la Comisaria
Provincial de Tarragona Policia Nacional; i, a Lleida, a la
Companyia de Teatre “Les Cícliques”.
El guardó és una escultura
elaborada per dones internes a
centres penitenciaris que reprodueix una “menina” del pintor
espanyol Diego Velázquez.
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editorial
50 anys
més de
contaminació

E

l Departament de Territori de la Generalitat de
Catalunya vol construir
un nou pont per sobre del Riu
Besòs. Es tracta d’un pas de
dos quilòmetres que pretén
unir el Carril BUS VAO que
acaba a la darrera sortida de
Badalona i que no torna a començar fins entrada a la Gran
Via. Per norma, els vehicles
que poden circular per aquest
tipus de carril són transports
públics, vehicles amb 2 o més
ocupants i vehicles elèctrics,
encara que per aquest nou
pont només podran passar els
autobusos. D’aquesta manera,
es vol potenciar l’ús del transport públic per a la mobilitat
entre comarques.

No volem deixar
de banda velles
reivindicacions
A ulls de la Generalitat creu
que aquest nou pont no tindrà
cap afectació per als veïns del
Besòs. La realitat que volem
mostrar des del veïnat és
una altra. Fa més de 50 anys
que patim la contaminació i
aquest pont ens portarà 50
o 100 anys més de contaminació atmosfèrica, lumínica i
sonora. No estem en contra de buscar solucions als
problemes de mobilitat, però
aquesta via implica deixar de
banda reivindicacions històriques com el soterrament de la
C-31 o les rodalies de l’R1 des
de Montgat fins a l’entrada de
Barcelona. Estem totalment
a favor d’una millor mobilitat
entre comarques, però no a
qualsevol preu, i molt menys
hipotecant la nostra salut.
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| OPINIÓ |

Dignificar la avenida de la Playa

A

mediados de este mes hemos podido
ver cierto movimiento en Facebook
por parte de vecinos y algunos establecimientos comerciales de la Avenida de
la Playa expresando su malestar y quejándose por la dejadez de mantenimiento del
asfaltado de la calle, falta de una iluminación suficiente y de cierta inseguridad a la
hora de transitar por la zona, sobre todo de
noche, cuestión que perjudica tanto a los
transeúntes, como al buen funcionamiento
y ventas de los comercios instalados en la
zona. Sobre todo los que no son de productos de primera necesidad.
Haciéndonos eco de sus quejas hemos
hecho un reconocimiento de la calle, de día
y de noche, y ciertamente, el ambiente no
invita a visitarla o pasear por ella, sobre
todo el tramo comprendido entre la calle
Torrassa y Eduard Maristany.
El asfaltado está excesivamente deteriorado, sobre todo en el lateral dirección
mar. Se detectan arreglos de urgencia,
y en teoría provisionales, basados en el
simple relleno de los socavones, que a
corto plazo, no solo no han solucionado el
problema, sino que aún lo han agravado
más. Por desgracia, esas chapucillas se
han quedado de forma permanente. Estos
socavones generan especial peligro entre
las personas que transitan en moto o bicicleta, aparte, dan una imagen de dejadez
y degradación que perjudica a las gentes y
comerciantes de la zona. Entendemos que
el Ayuntamiento debería actuar arrancando todo el asfalto existente y reemplazarlo
por uno nuevo.
Sobre el alumbrado, si bien desde la
Avenida de Les Corts Catalanes hasta la
calle Torrassa, goza de “suficiente”, qué no
correcta iluminación, puesto que la mayoría de las luminarias no cumplen la normativa vigente sobre alumbrado público. En el
tramo Torrassa – Maristany es claramente
insuficiente para la zona a cubrir, existiendo un claro agravio comparativo entre los
niveles de iluminación de los dos tramos de
la calle.

Avinguda Catalunya durant la nit. Foto: Toni

“El ambiente no invita a
pasear por la calle”
En este segundo tramo, no hace mucho
tiempo, se cambiaron las farolas del
lado derecho dirección mar, correctas en
altura y soportables en temperatura de
color, pero muy pegadas a los árboles, y
lo bastante espaciadas entre sí como para
crear zonas de sombras que dan sensación
de discontinuidad y falta de seguridad. En
lado derecho del paseo central, donde se
suelen situar las terrazas de los bares, no
existe iluminación ninguna, quedando el
paseo totalmente descompensado y muy
deficitario de luz. En el lado izquierdo del
paseo sí hay una hilera de farolas de doble
brazo, pero con unos mástiles tan altos
que su luz se pierde iluminando las copas
de los árboles, todo un clásico en Sant
Adrià, y no llega prácticamente al suelo. La
imagen nocturna de la zona se ve lúgubre y
poco atractiva a transitarla, perjudicando
nuevamente, tanto a transeúntes como a
los comerciantes allí instalados.

Entendemos que se tendría que armonizar la sensación de luz en los dos tramos
de la calle, sustituyendo en el primer tramo
las luminarias tipo globo, que no cumplen
la normativa, por otras de misma altura
que iluminen el suelo en vez de fachadas,
entresuelos y primeros pisos. En el segundo tramo, reemplazando las farolas altas
del lado izquierdo del paseo por otras que
no lleguen a los cuatro metros, se trata de
iluminar el suelo, no las copas de los árboles, e implantando una nueva hilera farolas
del mismo tipo en el lado derecho del paseo
para conseguir una simetría en la iluminación y una sensación de más seguridad.
Sería deseable que toda esa iluminación
se armonizara con fuentes de luz LED color
ámbar que beneficia al medio ambiente, o
en todo caso, con una temperatura inferior
a los 4000K, y con una intensidad suficiente para dar confianza y bienestar.
Si entre vecinos, comerciantes y Ayuntamiento fuésemos capaces de conseguir un
buen acuerdo para ordenar y dinamizar esa
calle, podría transformarse en un buen eje
comercial para el barrio y una zona agradable para la población.
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Sant Adrià col·loca nanosensors
per controlar la qualitat de l’aire
La ciutat se suma al projecte europeu NanoSen-AQM per millorar la capacitat i coneixement dels operaris de les
administracions públiques respecte al medi ambient

|

“Són sensors que
mesuren la qualitat
de l’aire”

Laura Valverde,
periodista

S

ant Adrià forma part de
la prova pilot del projecte
europeu NanoSen-AQM
Interreg Sudoe que porta a
terme l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Segons declaracions públiques d’Elena Veza,
Tècnica d’Emergència Climàtica i Educació Mediambiental de
l’AMB, “l’objectiu principal del
projecte és desenvolupar uns
sensors que mesurin la qualitat
de l’aire en moviment i a partir
d’aquestes dades establir accions que es puguin fer per millorar la qualitat de l’aire”.
Els sensors no són fixos, sinó
que es tracta de nanosensors de
baix cost que transporten porten diversos voluntaris. Durant
la jornada es mouen a peu o
amb bicicleta, per tal que el sensor pugui transmetre dades de
diferents punts del territori a un

Nanosensor instal·lat en una bicicleta. Foto: AMB

aplicatiu mòbil que fa un registre de tots els resultats. Totes les
dades registrades es poden veure a un panell tàctil que es troba

a la porta de l’Ajuntament de
Sant Adrià del Besòs. D’aquesta manera, els ciutadans poden
ser coneixedors de les dades

actualitzades sobre la qualitat
de l’aire i les administracions
poden executar projectes adequats a les necessitats i els ni-

vells de contaminació de l’aire
de cada territori.
El projecte, que compta amb
finançament europeu, es va
impulsar de manera conjunta
a Sant Adrià del Besòs, Sant
Cugat del Vallès i Hospitalet de
Llobregat el passat mes d’abril.
L’AMB assegura que si aquest
projecte dona bons resultats,
l’objectiu és incloure més municipis metropolitans per tal
de veure la situació de manera més global. A hores d’ara,
aquests nanosensors estan provant-se a un total de 20 ciutats
espanyoles, entre elles Madrid
o Àvila i també ha arribat a altres països europeus com Portugal o França.
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| AGENDA |
ADRILANDIA

ADRIJOVE

Centre Cultural Besòs

Arriba la versió juvenil de l’Adrilandia on
trobareu un munt d’activitats per a tots
els gustos i aficions. Per a joves de 12 a 18
anys. Els dies 29 i 30 de desembre i el 3 i
4 de gener al Polidor

Tió gegant
Del 20 al 22 de desembre, de 17 a 19 h.
Activitats adreçades a famílies amb
nens/es a partir d’1any. Podeu portar
menjar per al Tió a partirdel dilluns 13 de
desembre (us esperem a la recepció del
CC Besòs) i els dies 20 al 22 el farem cagar. Recordeu reservar plaça per Whatsap al 618 29 73 71.

Manualitats japoneses.
Dimecres 29 de 10.30 a 13.30h.
Rocket League “Del videojoc a la realitat”.
Dimecres 29 de 17 a 20h.
Frikilandia
Dijous 30 de 10.30 a 13.30h.
Ballon cup Sant Adrià
Dijous 30 de 17 a 20h.
Creativa’t
Dilluns 3 de 10.30 a 13.30h.
Enguany és una data molt especial per al
Saló Adrilàndia, ja que torna amb una nova edició després d’un any d’aturada per
la pandèmia de la covid-19. Es durà a terme en les dates i els horaris habituals: els
dies 3 i 4 de gener, de 10.30 a 14 h i
de 16.30 a 20 h. Ocuparà els espais de
la Rambleta, el poliesportiu Ricart i el pati
de l’Escola Sant Gabriel, amb noves propostes de jocs, tallers, espectacles i moltes
sorpreses. L’entrada serà pel carrer de Joaquim Blume. Molt important: aquest
any serà imprescindible reservar
prèviament les entrades.

Escape room “Save the Christmas”
Dilluns 3 de 17 a 20h.
Music Party!
Dimarts 4 de 10.30 a 13.30h.

Patge reial
Dijous 23 de desembre.
Activitats adreçades a famílies amb
nens/es a partir d’1 any. Visita del patge
reial al Centre Cultural Besòs, que rebrà
tota la mainada que vulgui lliurar les cartes als Reis d’Orient. Cal reservar plaça
per Whatsap al 618 29 73 71.
Centre de Producció
Cultural i Juvenil Polidor
• Gamer: Tarda gamer amb diferents
temàtiques. En pantalla gegant i 4K.
Dilluns 13, 20 i 27, de 17.30 a 19.30 h.
• Cinema de Nadal: Gaudim d’una pel·
li típica de Nadal. Dijous 23, a les 18
h. Adrijove:
Informació: Viure Sant Adrià – Butlletí
municipal

| SABIES QUE... |

Robòtica i escriptura 3D
Dimarts 4 de 17 a 20h.

Cavalcada de Reis
L’agenda de Nadal arribarà a la fi el dia 5 de gener amb
la benvinguda que els infants de Sant Adrià de Besòs podran fer a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient al llarg de
la cavalcada. Tornem als carrers a veure als Reis Mags
passejant-se pel nostre municipi. La Cavalcada de Reis
començarà a les 17.30 h a la Via Trajana i el recorregut
serà el mateix de cada any: Via Trajana, pl. de Pius XII, av. de les Corts Catalanes,
c. de l’Argentina, c. de Goya, c. del Doctor Fleming, c. de Frederica Montseny, c. de
Sant Ramon de Penyafort, c. de Ponent, c. de Llevant, c. de Cristòfol de Moura, c. de
Torrassa, av. de la Platja, av. d’Eduard Maristany, av. de la Platja, av. de Catalunya,
av. de Pi i Maragall, c. Major, c. de les Monges, c. de Rafael Casanovas, c. de Ricart i
plaça de la Vila. Centre Cultural Besòs Activitats de Nadal.

F

ent aquesta postura durant 5 minuts al dia és molt calmant per la ment, promou una bona digestió i estira la part baixa de l’esquena i obre els malucs?
Pot ajudar en moments d’estrès o ansietat: és una postura que pots practicar si tens mal de cap o et sents molt fatigat. També se sol recomanar fer balasana
abans d’anar-te al llit si et costa dormir.
Alleuja els dolors de la baixa esquena: Balasana t’ajuda a estirar les espatlles i la
musculatura de tota l’esquena, però és especialment útil per a la zona lumbar. Si
sofreixes dolors a l’esquena baixa i no són molt aguts, aquesta postura pot ajudarte a alleujar-los.
És una postura de descans en ioga: les asanas de descans i les contrapostures
són molt importants en ioga, perquè t’ajuden a tornar a equilibrar el cos després
d’haver fet un treball intens amb una part concreta del cos.

ElnostreBarri

Desembre 2021

07

| CONTINGUTS PATROCINATS |
¿Conoces la importancia de la
Revisión Ginecológica Anual?
Centre Mèdic Cuida´t

¿Por qué?
Realizar una revisión ginecológica de forma anual
es importante para obtener el diagnóstico precoz de
muchos casos de cáncer de mama, cérvix o cuello de
útero (uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia según la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia),de ovario, de vulva y de endometrio
en fases iniciales, antes de que produzcan síntomas
y controlar las posibles enfermedades o alteraciones
del aparato reproductor femenino.
Esta revisión consiste en realizar una historia clínica completa , con antecedentes personales y familiares, se realiza una exploración de mamas, axilas,
espacios supraclaviculares, inspección de vulva, vagina, y colposcopia cervical (exploración de cuello
uterino con sistema óptico de aumento)
También se lleva a cabo la toma de muestras para
citología, tacto vaginal para explorar útero y ovarios
y ecografía vaginal.
Dependiendo de la edad y/o de los hallazgos de la
exploración pueden solicitarse pruebas complementarias como mamografía, ecografía de mama, desitometría ósea, cultivo HPV, etc.
La realización de la citología y, en algunos casos,
la detección del virus del papiloma humano, nos permiten diagnosticar lesiones precancerosas, curarlas y
hacer una verdadera profilaxis de este cáncer.
¿Cada cuánto tiempo?
A partir de los 25 años es, cuando todas las mujeres
deberían realizarse un control ginecológico ANUAL,
para detectar rápidamente cualquier tipo de anomalía; aunque se recomienda realizar la primera revisi-

ón ginecológica, a partir de la primera
menstruación que no ha de ser dolorosa, y sobretodo, en cuanto se comienzan
a mantener relaciones sexuales.
A parte de la revisión anual, es importante acudir a tu ginecólogo ante
cualquier alteración de la cantidad y
textura de la menstruación ó desaparición expontánea de ésta y cuando se observa alguna alteración del flujo vaginal (color, olor,
espesor...) que puede ser signos de patologías como
la candidiasis.
Estas alteraciones pueden ser provocadas por
afectaciones del aparato genital femenino o por desajustes hormonales ligados a problemas emocionales

o nutricionales, que pueden ser tratados desde una
perspectiva multidisciplinar tal y como realizamos
con nuestro equipo especializado en patología ginecológica de la mujer (ginecología, fisioterapia, rehabilitación de suelo pélvico, osteopatía, acupuntura,
nutrición y psicología).

