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Jornades de portes obertes als
centres d’educació secundària

Propostes d’urbanització
al carrer de Pompeu Fabra

Els centres d’educació secundària colomencs faran
les jornades de portes obertes del 24 al 28 de febrer,
abans que comenci el període de matriculació corresponents al proper curs escolar. Les famílies tenen
l’oportunitat de conèixer millor els instituts mitjançant unes visites guiades.

L’Ajuntament pregunta al veïnat del carrer de Pompeu Fabra sobre tres propostes d’urbanització que hi ha damunt la
taula. Aquesta setmana s’ha enviat un
fulletó a les llars d’aquesta via.
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Finaliza la renovación de los contenedores
de basura con el cambio de los de rechazo
En marzo se habrán cambiado los 750
contenedores grises que hay en Santa Coloma

Se invierten cada año casi siete millones
de euros en recogida de basura y limpieza viaria

La semana pasada comenzó la renovación total de
los contenedores de basura de la fracción de rechazo,
los de color gris. Este cambio completa el proceso de
modernización de todos los contenedores de la ciudad, que se inició el año pasado con el cambio de los
contenedores destinados a la recogida selectiva. A un
ritmo aproximado de unos 25 recipientes diarios, se
espera que finalice el despliegue a mediados de
marzo, ya que en nuestra ciudad hay un total de 750
unidades de este tipo. La inversión que hace el Ayuntamiento en estos nuevos contenedores es superior al
millón de euros.
Los nuevos contenedores grises están fabricados con
materiales ligeros, tienen una capacidad de 3.200 litros, son resistente a la corrosión, las heladas, el calor,
y los productos químicos, y su forma facilita el mantenimiento y la limpieza periódica. Entre otras mejoras,
el nuevo modelo dispone de un elemento táctil identificativo que puede ser reconocido por invidentes.
Construido con apertura de la tapa de gran capacidad,
se ubica al lado de la acera para la entrada de residuos
mediante pedal; este permite dos posiciones, desde la
acera y la calzada, aunque está preparado para colocar
una maneta que permita abrir la tapa de forma manual. En este sentido, el Ayuntamiento, de acuerdo con
CEMFIS, la entidad local que trabaja en defensa de las

El civismo
nos une

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

donde se sitúan las islas de contenedores, que incrementa notablemente la sensación de orden del conjunto. Estos mismos elementos de anclaje, colocados
en el suelo al final de los dos últimos contenedores de
la batería, permiten también que los vehículos no invadan la zona señalizada para residuos.

LIMPIEZA Y CONTROL

Área completa de nuevos contenedores

personas con diversidad funcional o discapacidad, instalará treinta contenedores con palanca manual en distintos puntos sugeridos por esta asociación.
El contenedor dispone también de un sistema de alineación y centrado para dar unidad y orden en los puntos

Con la nueva contrata de limpieza y recogida de basura de rechazo que se puso en marcha el pasado mes
de octubre, cuando fue adjudicada a la empresa
Cespa, se iniciaron nuevas medidas más exigentes
para lograr una ciudad más limpia: unos sistemas automáticos de control, la renovación de los camiones y
vehículos de hidrolimpieza, el cambio de todos los
contenedores y el compromiso de la empresa y del
Ayuntamiento de mantener campañas de sensibilización ciudadana para ganar en el cumplimiento de las
ordenanzas, del civismo y la responsabilidad. La actual campaña a favor de la recogida de los excrementos de perros en la vía pública, y el aumento
significativo del coste de las infracciones por este motivo, forman parte de estos acuerdos. Cabe recordar
que la mayor inversión periódica que hace el Ayuntamiento es la destinada a la limpieza viaria y a la recogida de basuras (el precio del contrato cada año es de
6.875.732,90 euros).

La limpieza de la ciudad y la recogida de residuos suponen el gasto más elevado del presupuesto municipal. En
una localidad como Santa Coloma de Gramenet, tan densamente poblada y con una orografía compleja, mantener un servicio de limpieza de calidad supone un gran esfuerzo; un despliegue de medios que este equipo de gobierno no ha dudado en asumir. Desde octubre se viene desplegando la nueva contrata de limpieza y de
recogida de la basura, que supone una gran mejora en el servicio a todos los niveles.
Todo esto, sin embargo, no es efectivo sin la colaboración ciudadana, sin la corresponsabilidad de vecinos y vecinas con el espacio público. El respeto a los horarios de recogida, el hecho de no abandonar trastos en la calle, la
acción de recoger los excrementos de las mascotas… son pequeños gestos que, sumados a la inversión municipal, logran una ciudad más humana, más amable y más bonita.
Quiero a mi ciudad y la quiero limpia. Entre todos y todas es posible. El civismo nos une.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat
Del 24 al 28 de febrer,
jornades de portes
obertes als centres
d’educació secundària
Els centres d’educació secundària
colomencs faran les tradicionals jornades de portes obertes del 24 al 28 de febrer, abans que comenci el període de
preinscripció i matrícula corresponents
al curs escolar 2015-2016. D’aquesta
manera, les famílies podran conèixer
millor el projecte educatiu, el funciona
ment i els serveis que ofereixen els instituts mitjançant unes visites guiades.
Les dates de les jornades de portes
obertes són aquestes: Institut Can Peixauet, 25 de febrer (de 18.00 a 20.00);
Institut Puig Castellar, dies 25, 26 (de
17.00 a 18.00) i 28 (de 10.00 a 13.00);
Institut Torrent de les Bruixes, dia 23
(18.00); Institut La Bastida, dia 25 (de
17.30 a 20.00); Institut Numància, dies
24 i 26 (de 17.00 a 19.00); Institut
Terra Roja, dies 23 i 24 (de 16.30 a
19.00); Institut Ramon Berenguer, dies
23 i 25 (de 17.00 a 19.45), i Institut Les
Vinyes, dies 24 i 26 (18.00). Pel que als
centres concertats, gairebé tots fan les
jornades al març llevat del col·legi
FEDAC-Sagrat Cor que ha convocat el
dia 21 al matí.
Més informació, als centres educatius i
a www.gramenet.cat. A més, les famílies que tinguin fills o filles en edat de
començar l’escolarització (3 anys) o de
continuar estudiant a l’educació secundària obligatòria (12 anys) rebran, a
casa seva, la Guia de centres educatius
del curs escolar 2015-2016.

La Xarxa de Valors, que ha fet 10 anys,
aplega 404 membres i 68 entitats

Entitats, professionals i ciutadans han
adquirit coneixements i eines en temes
tan diversos com la convivència (44 ta-

—Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública en concepte de quioscos.
—Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública en concepte de taules i cadires.
—Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública en concepte de guals

El 2014, la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius va celebrar 10
anys de vida treballant per la convivència, el civisme i les bones relacions de
veïnatge. Avui en dia, 404 persones i 68
entitats formen part d’aquest projecte,
que fou pioner a Espanya l’any 2004.
La Xarxa continua fent activitats, tallers i trobades amb comunitats de
veïns, joves i diversos col·lectius.
L’objectiu d’aquest projecte és lluitar
contra els prejudicis, els rumors falsos
i els tòpics, així com afavorir les relacions estables de veïns i veïnes. Durant
l’any passat, va haver-hi un increment
del 4,5% d’entitats i un 8% de nous
membres. La Xarxa va dur a terme 77
activitats, sobretot als instituts de secundària, per ajudar amb el trencament dels estereotips.

En data 2 de febrer de 2015 es van aprovar els padrons municipals per a l’exercici 2015 corresponents a les taxes següents:

—Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública en concepte de mercats ambulants.
I en data 3 de febrer de 2015 es va aprovar el padró
municipal per a l’exercici 2015 corresponent a:
—Taxa per a la prestació dels serveis de mercat.
Els padrons romandran exposats al públic per un termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats al Servei de
Gestió Tributària d’aquest Ajuntament, situat a la
plaça d’en Joan Manent, s/n, en horari d’oficina.

Amb data 10 de febrer d’enguany, la Junta de Govern
va aprovar les modificacions de les bases específiques
per als concursos públics d’aquestes convocatòries:
—Concurs públic per confeccionar una llista d’espera de treballadors/es socials per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions

llers), la lluita contra els rumors (15 tallers) i els estratagemes contra clixés i
prejudicis (11 tallers), sense deixar de
banda la tasca de sensibilització social i
la diversitat religiosa. Més informació,
a www.gramenet.cat.

IV Campanya d’Esterilització i
Identificació d’Animals de Companyia
La Fundació per a l’Assessorament i l’Acció en Defensa dels Animals (FAADA)
prepara la IV Campanya d’Esterilització i Identificació d’Animals de Companyia. Els
propietaris de les mascotes s’han d’inscriure en la web socresponsable.org per identificar o esterilitzar els seus animals als preus màxims establerts per la Fundació.
Tot i així, els veterinaris són lliures d’aplicar les tarifes que creguin més convenients
dins d’aquests límits. La campanya estarà en vigor del 3 de març al 30 de maig. Més
informació, a socresponsable@faada.org i als telèfons 679 628 743 i 93 624 55 38.

—Concurs públic per confeccionar una llista d’espera de educadors/es socials per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions
Les bases es podran recollir a l’Oficina d’Informació
i Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament (podeu
comprovar l’horari d’atenció al públic a www.gramenet.cat), o consultar-les a la web municipal i a la
de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat). Les bases també s’exposaran al tauler d’anuncis de la Corporació.
Per prendre part en els concursos, s’han de presentar les sol·licituds en un termini de quinze dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació
de les bases en el DOGC.

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió
del dia 17 de febrer de 2015, s’ha aprovat la convocatòria de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions, per part de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, per a projectes de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització corresponents a l’any 2015.
Les sol·licituds es poden presentar del 23 de febrer
al 24 de març de 2015, ambdós inclusivament, a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
de l’Ajuntament, de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30
h el divendres de 8.30 a 14.30 h (telèfon 93 462 40
40). Per a qualsevol consulta sobre l’expedient, podeu adreçar-vos a l’Àrea de Serveis Personals, Benestar i Famílies, ubicada a la primera planta de l’Ajuntament o trucar al telèfon 93 462 40 63.

farmàcies

Divendres 20
Dissabte 21
Diumenge 22
Dilluns 23
Dimarts 24
Dimecres 25
Dijous 26

Rellotge, 56
Beethoven, 25
Cultura, 39
Milà i Fontanals, 79
Av. de la Generalitat, 226
Av. de Catalunya, 33
Mn. J. Verdaguer, 107

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h:
rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27;
Valentí Escalas, 7; Sant Carles, 42, i passatge d’en
Caralt, 22.

Multitudinària celebració del Carnaval a Santa Coloma
Un any més, la festa de Carnaval va ser multitudinària. Milers de persones van omplir els carrers, abillades amb tota
mena de materials i recursos imaginatius. La Gran Rua va
aplegar 37 comparses que representaven el teixit social de la
ciutat. El jurat va atorgar el premi a la comparsa més marxosa
a l’Escola Sant Just que s’hi van presentar amb el nom de
¡Rompan filas! El guardó a la comparsa més original se’l va

endur l’AMPA de l’Escola Joan Salvat Papasseit, és a dir, Batlle
of the dragons. La distinció com a comparsa més artística va
ser per a l’Associació de Veïns de la Guinardera per ¡La Guinardera abre sus ojos! Finalment, en paral·lel al Carnaval,
Santa Coloma va viure una nova edició del Corre-Tapa. Un
bon grapat de bars i restaurants colomencs van oferir tapes a
preus populars durant el cap de setmana.

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Adreça: plaça de la Vila, 1 Tel. Ajuntament (Servei de
Comunicació): 93 462 40 13 Web: www.gramenet.cat
A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL B38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)
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la ciutat

breus

Pregunta al veïnat sobre la propera
urbanització de Pompeu Fabra
L’Ajuntament té prevista la urbanització del tram del carrer de Pompeu
Fabra que hi ha entre el carrer de Sant
Carles i el passeig de la Salzereda, amb
l’objectiu d’afavorir-hi el passeig i facilitar les compres als establiments de proximitat amb total comoditat. Aquesta
setmana, els veïns i les veïnes d’aquest
carrer han rebut un fulletó informatiu a
les seves llars amb tres propostes d’urbanització perquè decideixin l’opció
que creuen millor.
Les persones que siguin residents del
carrer de Pompeu Fabra hi poden opinar emplenant el formulari que els ha
arribat a casa. Han de marcar el número de la proposta de remodelació
que prefereixin i l’han d’enviar, del 23
al 27 de febrer de 2015 de 18.00 a
20.00 h, a l’Associació de Veïns del Riu
Sud (c. de Lluís Companys, 9) o a les
oficines de Serveis Territorials de l’Ajuntament (pl. de l’Olimp), de 9.00 a
14.00 h. Hi haurà un dia de recollida
presencial de les opinions, el 28 de febrer, al Centre Cultural Airiños da Nosa

V Premios I Love Mercadillo
La Associació de Paradistes de Santa Coloma (APSC), que
agrupa a los paradistas de los mercadillos Sagarra, Singuerlín y
Fondo, organiza para el 26 de febrero (18.00), en la Biblioteca
Singuerlín, la entrega de galardones de la quinta edición de los
premios I Love Mercadillo, en beneficio de la asociación contra
el cáncer infantil Todos con Mayka. Habrá un sorteo entre las
personas asistentes donados por varios comercios de la ciudad.

Crida del Voluntariat
Es necessiten persones més grans de 16 anys que vulguin treballar
com a voluntàries en el Programa d’acompanyament a l’èxit educatiu de la Fundació Catalunya La Pedrera. Més informació, a puntvoluntariat@gramenet.cat, al 93 462 40 79 o al pg. d’en Llorenç Serra, 50, els dimarts de 10.00 a 13.00 i els dijous de 16.00 a 19.00 h.

Sortida als espais de la Batalla de l’Ebre
Galicia (c. de Pompeu Fabra, 44) de
10.00 a 14.00 h, on estaran exposades
les 3 propostes del 23 al 28 de febrer.
Finalment, es pot opinar per Internet,
al web municipal
(www.gramenet.cat/milloremelnostrebarri) en les dates ja assenyalades.

Es presenten les bases que serviran
per reflexionar sobre la ciutat del futur
Dimarts, 24 de febrer (19.00 h), tindrà lloc a la Biblioteca del Fondo la presentació de les bases per a la reflexió estratègica de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Hi parlarà Josep M. Pascual, consultor internacional i director d’Estratègies
de Qualitat Urbana. Les bases són el resultat d’un procés d’anàlisi —quantitatiu i
qualitatiu— a partir d’entrevistes i reunions amb agents representatius locals. El
document reflecteix les percepcions d’aquestes persones, tot i que puguin resultar
divergents, i descriu els reptes de futur de caire social, territorial i econòmic, agrupats en fets que, presumiblement, marcaran l’esdevenidor.

ESCOLA

DE

CONSUM

Les opcions del rebut de la llum
Ara per ara existeixen diverses formes
per contractar el subministrament elèctric. El Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) s’aplica automàticament
als usuaris que abans s’acollien a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), és a dir, tots els
consumidors domèstics que no hagin
passat al mercat lliure. El PVPC marca el
preu màxim que podran cobrar les comercialitzadores, el que resulta del mercat de producció. El PVPC suposa un estalvi respecte d’altres opcions: el
contracte resta acotat, no s’hi poden incloure serveis addicionals i la factura és
més senzilla i transparent. A més, els
consumidors que hagin optat per altres
modalitats, sempre poden tornar-hi.
Una altra possibilitat és el Preu Fix
Anual, que funciona com una tarifa pla-

Millores al tram de vianants de Mn. J. Verdaguer
Aquesta setmana han començat unes obres de millora al tram
de vianants del carrer de Mn. Jacint Verdaguer. Els treballs s’estan fent a la zona més propera al carrer de Beethoven. El 23 de
febrer s’ha de fer, en principi, la repavimentació del tram que fa
cantonada amb el carrer de Ruperto Chapí. La previsió és que el
13 de març finalitzin els treballs. Disculpeu les molèsties.

na per la qual s’ha de pagar el mateix import cada mes durant 12 mesos. El preu,
però, el marca lliurement la comercialitzadora, amb unes condicions estàndards
i fàcilment comparables entre les diferents empreses: no s’hi poden incloure
serveis addicionals; la durada és d’un
any; la penalització per baixa anticipada
està limitada, i només es pot renovar el
contracte a voluntat del consumidor.
Per últim, el consumidor pot contractar
el subministrament en el mercat lliure
segons el preu i les condicions que lliurement es pactin amb la comercialitzadora. Cal tenir present que les ofertes
en aquest àmbit inclouen, gairebé sempre, clàusules especials o serveis addicionals que s’han de valorar. Més informació, a omic@gramenet.cat.

El 22 de març, des del programa municipal «Recuperem la memòria
històrica» s’organitza una sortida per visitar els espais de la Batalla
de l’Ebre. El primer punt serà el Centre d’Interpretació 115 Dies a
Corbera d’Ebre, per anar tot seguit al Poble Vell, les Trinxeres de les
Devees i el Memorial de Camposines de La Fatarella. Les inscripcions s’han de fer a www.gramenet.cat/visitaespaisbatallaebre. El
preu és de 5 €. Més informació, al 93 462 40 00 (ext. 3039/3002).

Teatre familiar amb ‘El petit príncep’
Diumenge, dia 22 (12.00), s’estrena la temporada de teatre familiar
amb El petit príncep, de la Cia N54 Produccions. Aquest espectacle
explica la història d’un aviador —s’intueix que és l’autor de l’obra,
Antoine de Saint-Exupéry— que, de resultes d’una avaria al seu
motor, aterra al desert. L’endemà, una veu suau, la del petit príncep,
el desperta. Perplex, l’aviador comença a sentir curiositat per la procedència d’aquesta criatura. El preu de l’entrada (descomptes habituals) és de 8 €. La funció es repetirà dilluns per a les escoles.

Contes en família a l’Excèntrica
El dissabte 21 de febrer (18.00) arriba a la seu de l’Excèntrica
l’espectacle Canta’m un conte, que ofereix una nova visió musical, divertida i original de contes com En Patufet, La rateta que escombrava l’escaleta i Les set cabretes i el llop. És un musical de la
companyia Nyiguit, dirigit pel Juanjo Marín, per a tota la família.
Reserves d’entrada a info@lexcentrica.org i al 93 386 96 18. El
preu és de 2€ per als socis i de 5€ per als no associats.

Xirigotes i poesia a La Colmena
Aquest cap de setmana, el Teatre La Colmena ofereix una sessió
doble. Avui divendres (21.00 i 22.00 h) serà el torn de la xirigota
los Cara Wasap, que portarà l’humor del Carnaval de Cadis a Santa
Coloma. Demà dissabte (21.00), la poesia i la música prendran el
relleu amb l’estrena de Montevideo-Barcelona, un espectacle del
poeta Carlos A. Lema i el vocalista de Saudade, Joako. El Teatre La
Colmena està situat al carrer de Francesc Viñas, 5. Més informació, al 93 385 26 82 i a www.teatrelacolmena.cat.

Acollida de nens i nenes sahrauís
Cada estiu, la ciutat dóna la benvinguda als infants sahrauís que
viuen en condicions molt dures als camps de refugiats. L’Associació
Santa Coloma amb el Sàhara coordina el projecte solidari «Vacances en pau» i anima les famílies perquè acollin un nen o una nena
aquest estiu. Informació: 606 65 13 94, 93 391 31 11 y 625 47 30 97.

Mujeres cofrades
La Cofradía de la Veracruz y María Santísima de los Dolores ha
programado para el 21 de febrero (11.45), en la iglesia Major,
diversos actos relacionados con la presencia de las mujeres en
las cofradías y hermandades.
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agenda
Curtmetratge
Avui divendres, abans de la pel·lícula
Ida, hi haurà la projecció del curtmetratge T’ofegues en un got d’aigua, que
va resultar guanyador en el concurs
convocat per Farmacèutics Mundi i Medicusmundi Catalunya en la campanya
Dret a la Salut a l’Àfrica. Els joves de
l’Espai l’Agrupa, de Molins de Rei, han
volgut il·lustrar com viuen milions de
persones amb 5 litres d’aigua al dia.
Lloc: Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré (plaça
de la Sagrada Família, s/n)

Cine: ‘Ida’
El Cine Club Imatges, con el apoyo del
Ayuntamiento, proyecta hoy, día 20
(20.00), la película del 2013 Ida, de Pawel Pawlikowski. En la Polonia de 1960,
Anna, una joven novicia que está a punto de hacerse monja, descubre un oscuro secreto de familia que data de la terrible época de la ocupación nazi. Una tía
de la que desconocía su existencia le revelará que es judía de nacimiento y que
el horror pudo ser el culpable de la desaparición de sus padres y de su hermano. Entrada gratuita.

Lugar: Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré
(plaza de la Sagrada Família, s/n)

Exhaurides les localitats per veure
Lolita Flores a ‘La plaza del Diamante’
Lolita Flores protagonitzarà demà,
dia 21 (21.00), al Teatre Sagarra, una
versió especial i en castellà de La plaça
del diamant, de Mercè Rodoreda. Lolita
s’hi deixa la pell per brodar el personatge de la Colometa en un captivador i dur
monòleg interior. L’acció transcorre durant els anys de postguerra. Natàlia, la
Colometa, és una noia orfe de mare, que
se sent perduda i que veurà marxar i morir la gent que més s’estima, passarà fam
i misèria i moltes vegades serà incapaç
de treure endavant els seus fills. La plaça
del Diamant està considerada la novel·la
més important de la narrativa catalana
de postguerra. Va tenir gran èxit quan es
va publicar a Barcelona el 1962 i ha estat
traduïda a vint-i-set idiomes. Lolita Flores interpreta, amb intensitat i força, aquest text costumista i punyent. Després
de 39 anys als escenaris, l’actriu i cantant assumeix el repte d’un monòleg teatral
profundament visual i poètic. Les entrades estan exhaurides.

La mostra ‘Preferents, crònica visual d’una
lluita ciutadana’, a la Biblioteca del Fondo
El 24 de febrer (17.30) s’inaugurarà l’exposició «Preferents, crònica visual d’una lluita ciutadana» a la Biblioteca del Fondo. La
mostra recull, mitjançant una selecció de
fotografies realitzades pels mateixos afectats, la reivindicació dels ciutadans i les
ciutadanes de Santa Coloma i Badalona
perjudicats per les participacions preferents i el deute subordinat. Aquests actius
tòxics, que van afectar desenes de milers de famílies a Espanya, van ser molt utilitzats per les entitats bancàries per captar estalviadors i obtenir-ne els recursos que els
inversors majoristes ja no volien dipositar en aquestes entitats. El col·lectiu Estafa
Banca Badalona - Santa Coloma, que agrupa 280 persones, ha sabut promoure la
protesta ciutadana per crear pressió als bancs, explicar el problema a l’opinió pública, trobar complicitats polítiques i tirar endavant una demanda judicial.
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Palestina-Israel
El 23 de febrer (19.00) hi haurà un
col·loqui sobre el tema «El conflicte de
Palestina-Israel, avui», amb la participació de Jorge Sánchez, activista per la
pau i membre de Solidaritat amb Palestina. Aquest acte tindrà lloc a l’Espai per
la Pau del Mas Fonollar (c. Sant Jeroni,
1-3). La participació és gratuïta, però
cal inscriure’s abans del 13 de febrer a
cooperacio@gramenet.cat.
Organització: Lliga dels Drets dels Pobles amb la
col·laboració de l’Ajuntament

El 23-F a Santa Coloma
El programa «Converses al lloc» té com a
objectiu reviure i debatre fets històrics
de la nostra ciutat. Els protagonistes d’aquests esdeveniments prenen la paraula
a l’indret on van passar els fets. En
aquest sentit, demà, dia 21 (12.00), l’escenari serà la Sala de Govern de l’Ajuntament. S’hi parlarà del 23-F. L’intent de
cop d’estat del 23 de febrer de 1981 es va
viure de forma especialment intensa a la
nostra ciutat. A mitjanit, mentre l’alcalde
i els regidors paraven atenció a la ràdio
esperant notícies del Congrés dels Diputats, uns desconeguts van disparar contra la façana de l’Ajuntament.
Sortosament no va haver-hi víctimes,
però podria haver estat una tragèdia ja
que diversos projectils van impactar a
dins de la Sala de Govern (els forats, a la
paret, encara hi són). La «conversa» de
dissabte recordarà aquests fets i analitzarà com van viure la població i els representants sindicals i polítiques de
llavors la nit més llarga i tensa de la democràcia. L’entrada és lliure.
Organització: Museu Torre Balldovina
Informació: 93 385 71 42

Buchenwald 2015

‘Milagro en Barcelona’ Excursión

Concert

«Memòria i compromís. Buchenwald
2015» és un projecte de sensibilització,
drets humans i prevenció del racisme i
el feixisme adreçat al jovent. Organitzat des del Programa Joves i Cooperació de l’Ajuntament, amb la
col·laboració d’Amical de Mauthausen i
el Museu Torre Balldovina, aquesta
proposta de sensibilització s’adreça a
estudiants colomencs que cursin primer de batxillerat i estiguin interessats
de manera especial en aquests continguts. Per tot plegat, es valorarà, com a
condició imprescindible per formar
part del projecte, l’interès i el compromís personal dels joves colomencs de
16 a 18 anys que vulguin presentar-se a
la selecció de participants.

El 26 de febrero (19.00) se presentará el
libro Milagro en Barcelona, del reportero
gráfico colomense Joan Guerrero y del
escritor Javier Pérez Andújar.

Del 27 de marzo al 1 de abril se celebrará
una excursión al Valle del Jerte (Cáceres), con visitas a Plasencia, Guadalupe y
Monfragüe, entre otros lugares.

Dins del cicle Músics Emergents, avui,
dia 20 (21.00), tindrà lloc el concert
Plectrum Cum Voce, amb Adriana Aranda
(soprano) i l’Orquestra Laud’Ars.

Lugar: Biblioteca del Fondo (calle de Massenet, 28)
Información: b.sta.colomag.f@diba.cat / 93 468
46 12

Información: calle de Milton, 28
Reservas: 635 53 67 60 (el precio es de 379 €)
Organización: Casal de la Guinardera

Lloc: carrer de Rafael Casanova, 5
Informació: www.auditoricanroigitorres.cat
Organització: Auditori Can Roig i Torres

Sevillanas para niños

Aula de la Gent Gran

Aliments i gent gran

Se imparte un curso de sevillanas y castañuelas para niños de 5 a 10 años los
miércoles (de 18.00 a 19.00). Además,
todavía quedan plazas para las actividaes de zumba y danza del vientre.

«Incidència de l’ictus a la gent gran».
Aquest és el tema de l’Aula de la Gent
Gran del CEP del 25 de febrer (17.30),
que anirà a càrrec de Carles Paytubi
(metge).

El 24 de febrer (17.30) se celebrarà la
xerrada «La alimentació en la gent
gran», que anirà a càrrec de la nutricionista Gemma Oña, tècnica del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament.

Inscripciones: de lunes a viernes de 17.00 a
20.00 h en el Centre Cívic del Sinnguerlín
Organización: Asociación de Vecinos de Singuerlin

Lloc: Museu Torre Balldovina
Informació: els dimecres de 12.00 a 13.00 h al
carrer de Sant Josep, 20 (tel. 93 385 99 41)

Lloc: Centre Cívic del Llatí (carrer de Nàpols, 41)
Organització: Associació de la Gent Gran del Barri
Llatí en col·laboració amb l’Ajuntament

Informació: www.gramenet.cat/cooperacio i cooperacio@gramenet.cat

