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Instal·lats els primers sèmafors
igualitaris i inclusius a la ciutat

Nou cicle de tallers
als centres cívics

L’Ajuntament ha instal·lat dos semàfors igualitaris i
inclusius als passos de vianants situats a la cruïlla de
l’avinguda de la Generalitat amb el passeig d’en Llorenç Serra. Aquesta actuació forma part de les accions per a la defensa i la visibilitat de la igualtat de
gènere i la diversitat afectiva-sexual.

L’Ajuntament obre un segon cicle
de tallers d’hivern als centres cívics
i als casals municipals, amb l’objectiu d’apropar la ciutadania fins a
aquests espais amb una proposta
formativa i lúdica d’interès.
Pàg.4

gener
2018

Pàg.3

La ruta turística ‘Santa Coloma, com mai
l’has vist’ estrena un recorregut nocturn
És una manera diferent de conèixer la ciutat i els
seus monuments amb l’ajut d’actors i actrius locals

Objectiu: difondre el potencial gastronòmic,
cultural, comercial i de natura de Santa Coloma
21.00 h. Per assistir a la ruta cal fer una inscripció
prèvia mitjançant el correu electrònic (grameneturisme@gramenet.cat), indicar el nom i cognom, l’edat i la localitat de les persones que hi participen i
especificar la ruta que es vol completar. La inscripció
es farà per ordre d’arribada (places limitades).

El 13 de gener comença una nova edició de la ruta
«Santa Coloma com mai l’has vist», un projecte municipal de promoció i dinamització del turisme que
arriba als cinc anys de vida. La principal finalitat
d’aquest itinerari és posar en valor els punts d’interès gastronòmics, culturals, comercials i de natura
que té Santa Coloma per aconseguir atreure l’interès
turístic, dins i fora de la ciutat. La ruta ha demostrat
la seva utilitat i l’interès creixent per part de la ciutadania. El recorregut especial guiat per diferents espais emblemàtics i històrics de la ciutat, a partir de
la narració d’actors i actrius de companyies de teatre
locals, ha estat molt ben acollit. N’és la prova el fet
que l’edició que ara comença, la cinquena, té ja ocupades bona part de les places. Enguany, la ruta incorpora novetats com la possibilitat de participar en
un concurs fotogràfic a partir de la xarxa Instagram i
un itinerari nocturn, amb sorpreses, que s’hi afegirà
al mes de març.
Pel que fa al concurs fotogràfic, les persones que vulguin participar-hi han de ser seguidores dels perfils
@grameneturisme i @santakoigers a l’Instagram i
compartir fotos de la ruta «Santa Coloma, com mai
l’has vist» en aquesta xarxa amb l’etiqueta #visitsantako. D’aquesta manera optaran a un premi mensual
que consistirà en un sopar per dues persones a restaurants de la ciutat.

Comencem
l’any amb
bon peu
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

‘SANTA COLOMA COM MAI L’HAS VIST’

La nova edició de «Santa Coloma com mai l’has vist» ve
precedida per l’èxit de les darreres edicions. Al voltant
de 2.800 persones —el 62% són veïns i veïnes de Santa
Coloma i el 38% de llocs pròxims com Barcelona, Badalona i localitats de les comarques del Vallès i el Maresme— ja han pogut gaudir d’aquesta proposta lúdica
i cultural. L’itinerari inclou representacions teatrals, a
partir de les quals s’explica la història de la ciutat de finals del segle XIX i principis del segle XX, amb anècdotes, històries de vida i records que tenen a veure amb
els espais que es visiten durant el recorregut.

CALENDARI DE LES NOVES RUTES TURÍSTIQUES

La ruta «Santa Coloma, com mai l’has vist» s’oferirà
inicialment durant dos mesos: gener (els dies 13, 20 i
27) i febrer (els dies 3, 10, 18 i 24), d’11.00 a 13.00 h.
La nova ruta nocturna també es farà durant dos
mesos: al marc (els dies 3, 10 i 24) i a l’abril (els dies
14, 21 i 28). L’horari en aquest cas serà de19.00 a

La visita guiada transcorre en un quilòmetre i dura
dues hores, aproximadament. El públic pot fer activitats normalment tancades al públic, com pujar al
campanar de l’església Major, baixar als antics safaretjos o conèixer sobre el terreny els usos que havia
tingut l’antiga finca Can Roig i Torres, actual Escola
Municipal de Música, entre altres atractius d’aquesta
experiència turística singular.

Comencem una nova edició de les visites teatralitzades a diferents racons de la ciutat. «Santa Coloma com mai
l’has vist» s'ha consolidat com a una de les activitats amb més demanda de les que s’organitzen per promocionar i donar a conèixer Santa Coloma. Obrim una nova finestra per viure experiències úniques, amb la novetat
de les rutes nocturnes.
Aquest és un projecte orientat a l’oci i al coneixement cultural de la nostra ciutat, alhora que vol contribuir a
l’augment de la demanda en el sector turístic emergent de la ciutat. La realització d’un concurs de fotografia a
través de la xarxa social Instagram també és una manera de sublimar els nostres entorns quotidians en l’àmbit
de les àgores virtuals.
Comencem doncs l’any amb bon peu i on route per Santa Coloma (#visitsantako).
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Eina per millorar la qualitat de vida als barris
Esteve Serrano
Portaveu del Grup Municipal
Socialista

Tenim la maquinària municipal a ple
rendiment. Amb l’aprovació del pressupost del 2018 continuarem desplegant actuacions de millora i manteniment a tots
els barris de Santa Coloma. A més, destinem recursos per a la creació d’ocupació i
per a la promoció de l’economia local. Tot
plegat sense restar ni un sol euro a les polítiques socials: hem augmentat les partides destinades als ajuts i al suport que
encara necessiten les famílies més colpejades per les retallades aplicades per la
dreta a Espanya i Catalunya. Volem millo-

rar la qualitat de vida de la ciutadania.
Per aquest motiu actuarem també sobre
l’entorn més immediat on aquesta desenvolupa el seu projecte vital: els barris.
La transformació de molts barris ja és una
realitat: estem finalitzant les obres del carrer de Pompeu Fabra i l’avinguda dels Banús. Durant el 1r trimestre de 2018 s’adjudicaran les obres per reformar el passeig
d’en Llorenç Serra, els passatges de Tarragona i dels Xiprers; iniciarem la licitació de
les reformes del carrer de Milà i Fontanals i
part del de Dr. Pagès, del carrer de Wagner,
o de la plaça de l’Abat Escarré, entre altres.
Des del govern i el Grup Municipal Socialista us volem desitjar un bon any 2018.
Els homes i les dones que en formem part
continuarem deixant-nos la pell pels nostres veïns i veïnes.

Portaveu del Grup Municipal
Ciutadans

El pasado 21-D Ciudadanos ganó las
elecciones en Santa Coloma siendo la
fuerza más votada en todos los barrios y
dejando claro que, después de muchos
años, por fin hay una formación con suficientes apoyos para cambiar también el
gobierno municipal. Entendemos estos resultados como un fuerte respaldo de los
colomenses al trabajo que realizamos cada día; donde ejercemos de oposición a un
partido socialista que hace años que dejó
de tener propuestas para el futuro de

farmàcies
Divendres 12
Dissabte 13
Diumenge 14
Dilluns 15
Dimarts 16
Dimecres 17
Dijous 18

Sant Carles, 42
Florència, 45
Av. de la Generalitat, 131
Amèrica, 2
Roselles, 31
Valentí Escalas, 7
Còrdova, 47

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.

informa
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Jordi Garcia
Regidor del Grup
Municipal Som Gramenet

Aquest gener fa 42 anys que Santa Coloma de Gramenet demana el parc de
Can Zam i encara no el tenim del tot.
Tenim, això sí, una zona petita però bonica al voltant del llac, ben arbrada, amb
jocs infantils i pícnic. Però, en canvi, la
part pròxima a la Cacaolat és molt pobra
—files de plataners i prou—; la plaça
central de ciment, enorme, està desaprofitada quan s’hi podrien fer fires, circ, teatre i música de petit format; i una part
del jardí Moragues està tancada, com
també ho estan les 5,1 hectàrees de l’a-

nomenada 2a fase (passat l’Institut Puig
Castellar). Per a aquesta zona, l’equip de
govern ha obert un procés pseudoparticipatiu, tendenciós, sense garanties i que
incompleix el Reglament de participació,
per justificar la seva intenció de convertir-la en una esplanada per a macroconcerts, argüint que la gent ho ha «votat»,
en comptes de la zona verda que va pactar amb la Plataforma en Defensa de Can
Zam.
Però un parc no és lloc per fer Rock Fest
o Tomorrowlands amb milers de persones; per a això ja hi ha el Fòrum.
L’equip de govern ha d’acabar d’una vegada el parc verd i frondós que ens mereixem. No demanem altra cosa que el
que ja tenen totes les ciutats catalanes de
més de 80.000 habitants.

Per un 2018 feminista

Y ahora... La alcaldía
Dimas Gragera

Can Zam no és per a macroconcerts

nuestra ciudad. Una ciudad que pide a gritos un cambio en sus formas de gobernar.
2018 será el momento de afianzar ese
cambio a nivel local, más de un 35% de
los colomenses han confiado en nosotros
y seguro que lo harán también en clave
local, pues quieren una ciudad de oportunidades, una ciudad de igualdad, sin corrupción, sin enchufados en el Ayuntamiento, más limpia, más segura y que
reparta sus recursos de forma equitativa
entre todos sus habitantes y todos sus barrios. En un año escaso tocará elegir gobierno municipal y estamos seguros de
que caerá el gobierno actual, abriendo paso a una nueva época. Para ello contaremos con todos los que esta vez nos habéis
dado vuestro apoyo, gente que un día votó
diferente, pero que seguirá a nuestro lado
porque sabe que el futuro es naranja.

Nostalgia
de los 70-80?
El programa «Ciutat universitària» está
preparando una exposición de fotografías
y objetos de la generación vinilo para una
actividad sobre los maravillosos años 7080. Las personas que tengan objetos de esa
época, recuerdos o imágenes que puedan
servir para la exposición (antiguos casetes, vídeos, pósteres, catalíticas, etc.), preferiblemente relacionados con Santa Coloma de Gramenet, pueden pasar por el
Ayuntamiento o llamar
al teléfono 93 462 40
57 (horario de mañanas) y animarse a participar. Todos los objetos estarán cubiertos
por un seguro de préstamo. Válido hasta
principios de febrero.

Jonatan Fornés
Regidor del Grup
Municipal de GE-ICV-EUiA

Us volem desitjar un any ple de salut,
encerts i molta lluita. Malauradament,
acabem l’any i el comencem amb la maleïda violència masclista. No ens enganyem,
vivim en un món misogin, patriarcal i
masclista que vanagloria el gènere masculí com a força superior. No tota la societat
és capaç d’entendre que els homes, pel
simple fet de ser homes, gaudim de certs
privilegis que les dones no tenen, i fins
que no siguem capaços d’entendre-ho i reconèixer-ho, la nostra societat continuarà

igual d’intoxicada, impossibilitant així el
seu avenç. El menyspreu, l’assetjament,
les violacions, els abusos, els assassinats...
són paraules que amaguen molt patiment
al darrere i encara ens falten més mesures
de protecció. Aquesta xacra masclista
tracta la dona com a conquestes, com a
objectes de pertinença únics i intransferibles, que respon a un pensament ben arrelat en la supremacia de l’home amb el poder i el seu do de fer el que li vingui en
gana, i ja n’hi ha prou. Volem un 2018 diferent, carregat d’educació per la igualtat
als centres educatius; que s’aposti per més
recursos econòmics per apuntalar els serveis especialitzats, els espais habitacionals que garanteixin seguretat a les víctimes i familiars. No volem més
assassinats... Nosaltres lluitarem per
aconseguir-ho. Ens ajudes?

España, nuestra prioridad
David Zambrana
Portaveu del Grup
Municipal Popular

España no puede estar de elección en
elección cada poco en función de los intereses de algunos, que están más preocupados
por las encuestas y resultados electorales
que por el interés general. Lo importante
ahora mismo es mirar el interés general y
no otras cuestiones como la estrategia «del
viento» que siguen otros partidos. El objetivo del PP y del Gobierno es agotar esta legislatura porque hay muchas tareas pendientes. Aunque la actualidad seguirá
estando marcada por la situación en Cataluña, el PP va a marcar su propia agenda y

establecerá una actividad política muy intensa y muy cercana al conjunto de los ciudadanos. Debemos conseguir la aprobación de los presupuestos generales del
Estado. Este hecho lanzaría un mensaje
muy potente a los ciudadanos y a la comunidad internacional de que hay estabilidad
en España y que se sigue adelante con las
reformas que nos han llevado a crecer económicamente; un mensaje de estabilidad,
confianza y garantía de cara al futuro y que
nos preocupamos del conjunto de los ciudadanos y de las grandes reformas pendientes. Entre estas, hay que destacar la reforma fiscal, la equiparación del sueldo de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o las grandes inversiones en infraestructuras. Debemos seguir trabajando para
conseguir 600.000 puestos de trabajo en el
2018, lo que podría llevarnos a alcanzar los
20 millones de personas trabajando.
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Instal·lats els primers semàfors
inclusius i igualitaris LGTBI
A finals de desembre, l’Ajuntament va
instal·lar dos semàfors igualitaris i inclusius als passos de vianants situats
a la cruïlla de l’avinguda de la Generalitat amb el passeig d’en Llorenç
Serra. A les llums del dispositiu hi
apareixen parelles agafades de la mà,
que són del mateix o de diferent sexe.
Aquesta actuació forma part de les
accions per a la defensa i la visibilitat
de la igualtat de gènere i la diversitat
afectiva-sexual.
Viena compten també amb aquest
tipus de senyalització. Tot i les coincidències, els semàfors igualitaris instal·lats al passeig d’en Llorenç Serra
són diferents perquè mostren els tres
tipus de parelles en una mateixa seqüència.

Aquest tipus de semàfors s’instal·larà
en altres punts de la ciutat, fet que consolidarà Santa Coloma com una de les
ciutats espanyoles pioneres a l’hora d’aplicar mesures que fan visibles les polítiques d’igualtat del col·lectiu LGTBI a
través de la senyalització urbana.

Cal recordar que en aquest mandat, el
primer de l’existència d’una regidoria
per a la defensa del drets del col·lectiu
LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals), s’han pres unes altres
mesures a la via pública per fer-hi palesa la igualtat de gènere. Els passos de
vianants i les pilones pintats amb els
colors de l’arc de Sant Martí, que hi ha
en alguns indrets dels sis districtes de
la ciutat, en són les més significatives.

C’s va ser el partit més votat a les
eleccions autonòmiques del 21-D
A Santa Coloma de Gramenet, Ciutadans (C’s) va ser el partit més votat a les
eleccions autonòmiques del passat 21 de desembre, amb un total de 21.799 sufragis (35,47%). El PSC va ocupar la segona posició amb 14.589 (23,74%). Després
van quedar ERC-CatSí, amb 8.068 vots (13,13%); CatComú-Podem, amb 6.641
(10,80%); PP, amb 4.085 (6,65%); JuntsxCAT, amb 3.359 (5,46%); CUP, amb
1.653 (2,69%); PACMA, amb 777 (1,26%), i Recortes Cero-Grupo Verde, amb 241
(0,39%). La participació es va incrementar en més de cinc punts respecte a les
eleccions del 2015. Hi van votar 61.674 (78,62%). El nombre de vots en blanc va
ser de 253 (0,41%); van haver-hi 209 vots nuls (0,34%).

edicte

Dijous, dia 18 (18.30), dins el programa «Ciutat universitària»,
s’impartirà una masterclass sobre receptes innovadores i saboroses a l’espai Cuines del Món de la Biblioteca del Fondo. El ponent serà el colomenc Iván Vilchez, finalista del programa
Masterchef, que mostrarà tècniques i trucs sorprenents per als
fogons. El públic podrà degustar després els plats que s’hi hagin
preparat. L’activitat és gratuïta, limitada a l’aforament de la
sala. Informació: www.gramenet.cat/ciutatuniversitaria.

Inscripcions per a la Rua de Carnaval 2018

L’alcaldessa Núria Parlon ha destacat que la nova mesura «és una mostra
més que Santa Coloma és una ciutat
que vol visibilitzar la lluita per la
igualtat de drets de totes les parelles i
per la no-discriminació de les persones per raons d’orientació sexual».

Experiències de semàfors similars s’apliquen també a Madrid i a San Fernando (Cadis). A Europa, Londres i

Classe magistral de cuina d’Iván Vilchez

El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió del 18 de desembre de 2017, va adoptar aquests acords:
Primer. Aprovar inicialment la posada a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de
la finca, que s’indica tot seguit, per a la construcció de l’Escola Santa Coloma: «Terreny de forma irregular, situat al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, que té una superfície de 4.120 m2 i està destinat a equipament docent de
nova creació (amb qualificació clau 7bDC). ENFRONTA: al nord, amb la resta de la finca 62.077; al sud, part amb el carrer de Francesc Moragas, part amb finques segregades de la registral 62.077 i part amb la finca resto de la registral
62.078; a l’est, amb les finques resto de la registral 62.077 i amb finca resto de la registral número 62.078, i a l’oest, part
amb el passeig de la Salzereda i part amb la finca segregada de la registral número 62.077».
Segon. Establir el dret de reversió automàtica del bé cedit si no es destina a la finalitat esmentada en el punt primer, tot
això de conformitat amb l’art. 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
Tercer. Sotmetre a informació pública aquests acords, especialment pel que fa a la posada a disposició del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya de la finca esmentada, durant un termini de 30 dies mitjançant la publicació
d’aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província i a la publicació municipal L’Ajuntament informa, per tal que les persones interessades puguin formular les observacions i les consideracions que estimin convenients, i s’entendrà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenta cap al·legació.
Quart. Donar compte d’aquests acords al Departament d’Ensenyament i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Reflectir els acords adoptats a l’inventari de béns i drets d’aquesta corporació.
Durant el termini de trenta dies les persones interessades podran examinar l’expedient al Servei de Compres i Gestió Patrimonial i formular-hi les al·legacions que estimin pertinents.

El 15 de gener s’obrirà el termini d’inscripció per a les comparses
que vulguin participar a la Gran Rua de Carnaval, que tindrà lloc
el 10 de febrer. Per inscriure’s-hi cal anar a l’Oficina d’Informació
i Atenció a la Ciutadania (OIAC), de dilluns a dijous de 8.30 a
17.30 h i divendres de 8.30 h a 14.30 h, i omplir la fitxa corresponent. El termini d’inscripció finalitzarà el 2 de febrer. La reunió
informativa amb les comparses apuntades se celebrarà el 7 de febrer (19.30) al Centre d’Art Can Sisteré (c. Sant Carles, s/n).

Obert el concurs Petit Arquitecte
Fins al 19 de gener es poden fer les preinscripcions al concurs Petit Arquitecte, que organitza l’Ajuntament en el procés participatiu convocat per dissenyar el parc de Can Zam (2a fase). Hi poden participar nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. La final se
celebrarà el 17 de febrer, i el guanyador o la guanyadora rebrà
com a premi una tauleta tàctil valorada en 200 €. Les preinscripcions es poden fer trucant al 93 462 40 57 (de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 h) o escrivint a part.ciutadana@gramenet.cat.
Més informació, a www.gramenet.cat/canzam.

Voluntariat per la llengua
El CNL L’Heura té molts aprenents amb ganes de practicar el català, per això busca més gent per al «Voluntariat per la llengua». Per
ser voluntari només cal parlar habitualment català i disposar d’una hora a la setmana per fer la trobada, durant unes deu setmanes. Els aprenents són persones que tenen coneixements bàsics de
català i es volen llançar a parlar-lo en un context real i distès amb
converses amb el voluntari. Per participar-hi, es pot contactar telefònicament (93 468 40 48), escriure a vxl.heura@cpnl.cat o
anar a la rambla de Sant Sebastià, 98-100, 5a planta.

Torna el Passió per la cuina d’hivern
Els plats de temporada protagonitzen l’edició d’hivern de Passió
per la cuina, el taller que s’adreça a persones aficionades que organitza Grameimpuls a través de l’Escola de Restauració. El
curs, que s’impartirà a l’edifici Canigó del Recinte Torribera,
consta de 8 sessions i s’oferirà els dilluns o els dijous de 17.30 a
19.30 h. Per a les sessions dels dilluns, la data d’inici serà el 22
de gener i per a les dels dijous, el 25 de gener. Preu: 160 €. Més
informació, al 93 392 91 05, a hosteleria@grameimpuls.cat i a
les pàgines www.restauraciosantacoloma.cat i www.eresc.cat.

Formació ocupacional a l’ERESC
L’empresa municipal Grameimpuls, a través de l’Escola de Restauració, ha iniciat el procés de selecció per a les especialitats de bar
cafeteria, restaurant i operacions bàsiques de cuina. Els cursos,
que formen part del projecte «Acord marc», s’adrecen a persones
en atur. La sol·licitud s’ha de fer al carrer de Rafael Casanova, 40.
Més informació, a www.eresc.cat. L’«Acord marc» està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Vuelven los bailes de la tercera edad
Se reanudan los bailes para las personas mayores (de 17.00 a
20.00 h): el día 13, en el Centre Cívic del Fondo (c. Wagner,
19); el 14, en la Central Escénica (av. de Francesc Macià, 41), y
el 20, en el Casal de les Oliveres (c. Pep Ventura, 1-3).

Nova formació del voluntariat
Retrobar l’alegria que tots i totes tenim és el títol de la propera formació, adreçada especialment a les persones que fan voluntariat,
que hi haurà a la Biblioteca del Fondo, de 10.00 a 14.00 h, el dissabte 27 de gener. Inscripcions: fins al dia 22 (s’ha d’omplir el formulari del web del Punt del Voluntariat o trucar al 93 462 40 79).
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agenda
Musicaula
La Escuela Musicaula abre la inscripción para nuevos cursos de piano, guitarra (española, eléctrica, acústica y
flamenca), batería, canto, saxo, flauta
travesera, bajo eléctrico, violín, iniciación musical, violonchelo, clarinete,
flauta dulce, teclado, armonía clásica y
moderna y lenguaje musical. Los cursos
están dirigidos a niños, a partir de 3
años, jóvenes y adultos.
Inscripciones: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30
h (c. Mn. Camil Rossell, 70; tel. 93 386 12 95)

Teatre: ‘Escales’
Diumenge
vinent, 14
de gener
(19.00), la
companyia
Orbayu Teatre farà l’obra Escales, a Ca la Sisqueta (av. de Santa Coloma, 104).
Escales és la història de dues dones.
L’una repartia cartes abans de començar a escriure-les. L’altra, quan la iaia
li explicava la caputxeta vermella,
desconeixia que el llop vivia a casa
seva. Taquilla inversa.

Nou cicle de tallers culturals i cursos
als centres cívics i casals municipals
Després de l’èxit de la primera edició, en què van participar més de 500
persones, l’Ajuntament obre un segon
cicle de tallers d’hivern als centres cívics i casals municipals, amb l’objectiu
d’apropar la ciutadania fins a aquests
espais amb una proposta formativa i
lúdica d’interès. Els tallers d’hivern
complementen l’oferta d’activitats, exposicions i actes que les entitats i associacions hi fan habitualment.
La programació està formada per divuit
propostes. Per posar-se en forma i tonificar el cos, es posen en marxa tallers de
Pilates, hipopilates, gimnàstica abdominal hipopresssiva i Body Conditioning,
que combina tècniques diverses. Les
persones aficionades al ball tindran el
seu espai als tallers de danses africanes,
Dancehall —una dansa jamaicana amb
tocs caribenys i africans— i Swing Lindy
Hop —ball dels anys 20—. L’art i les manualitats també tenen el seu racò als tallers d’hivern amb els cursos de pintura
japonesa, Manga, artesania Fimo, disseny i estampació natural de teles, customització de roba i teixit en companyia. Per a les persones que volen fer les
coses per si mateixes, s’ofereixen tallers
per fer pa, així com restauració de mo-
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Actividades físicas
La Associació Esport i Salut reanuda las
actividades físicas para adultos. Hay varias opciones en el Polideportivo Nou:
gimnasia de mantenimiento, GAC y tonificación (mañana y tarde, 2-3 días a la
semana), zumba (lunes y miércoles de
18.00 a 19.00 h) y taichi (martes y jueves de 18.00 a 19.00 h). Además, se
ofrece yoga en Centre Cívic de Can Mariner (martes y jueves, mañana y tarde).
Información e inscripciones: c, Jacint Verdaguer,
22-24 / 93 386 76 08 / www.esportisalut.com

bles, reparació i manteniment de bicicletes, automaquillatge o de plantes
aromàtiques.
El termini d’inscripció està obert fins al
dia 19 de gener, i els tallers començaran
a partir del 29 d’aquest mes i es prolongaran fins a finals de març. Les persones
interessades trobaran més informació al
web de l’Ajuntament o poden adreçar-se
(de 16.00 a 20.00 h) als centres cívics de
Can Mariner (c. Milà i Fontanals, 1416), el Fondo (c. Wagner, 19), el Llatí (c.
Nàpols, 41), el Raval (c. Monturiol, 20),
el Riu (c. Lluís Companys, 9) i el Singuerlín (av. de Catalunya, 41).
La ciutat disposa de 8 centres cívics, 5
casals de barri i 4 equipaments municipals per al foment de la participació i el
desenvolupament cultural i veïnal.

Sevillanes inclusives
La Fundació Tallers enceta un projecte
d’oci inclusiu que obre les portes a les
persones amb discapacitat. La primera
proposta és un curs gratuït de sevillanes, que tindrà lloc al bar Lalola (plaça
de la Vila) tots el dijous, del 18 de gener al 22 de març, de 17.45 a 18.45 h.
Informació i reserves: 687 698 621
(places limitades).
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Sortida
Durant la Primera Guerra Mundial van
proliferar els gàngsters a Barcelona.
Els aliments, les mantes i els altres objectes de necessitat es reservaven per a
Europa, on es venien a preu d’or. També hi van obrir molts llocs de festa i vida social. El dia 28, al matí, els Amics
del Museu Torre Balldovina faran una
sortida a diversos indrets de Barcelona
(el Poble Sec, Ciutat Vella i Gràcia) a la
recerca de les empremtes d’aquella
època. El preu és de 13 € (socis) i 15 €
(no socis). Informació i inscripcions:
628 68 45 41 i 93 385 71 52; a/e
amics.museutorreballdovina@gmail.c
om) i al Museu (dimarts, dimecres i divendres de18.00 a 20.00 h).

Cinema a les biblioteques
El programa «Cinema a Santa Coloma» es posa en marxa per dur el setè art a tots
els públics. Avui (18.00), en col·laboració amb el CNL L’Heura, es projecta a la Biblioteca Can Peixauet la pel·lícula St. Vincent, de Theodore Melfi, que forma part
del cicle de cinema en català . Dues hores més tard serà el torn de Focus, de Glenn Ficarra y John Requa, a la Biblioteca Singuerlín. El dia 13 (11.00), el film d’animació
Canta, de Garth Jennings i Christophe Lourdelet, es farà a la del Fondo. Finalment,
el dia 16 (18.00), es podrà veure Kiki, el amor se hace, de Paco León, a Can Peixauet.

Arteterapia

Informática básica

‘Mal de mina’

Tallers

El próximo día 16 (de 16.00 a 17.30 h)
empieza el taller de arteterapia en el
Centre Cívic del Riu, organizado por la
Coordinadora de Grups de Dones.

Del 15 al 19 de enero está abierto el período de inscripción para los cursos de
informática básica que se imparten en
horario de mañana y tarde.

«Mal de mina» és el títol d’una mostra de
Mingo Venero sobre la mineria a Cerro
Rico (Bolívia) i les seves conseqüències,
que es pot veure fins al 20 de gener.

Es posen en marxa uns tallers d’informàtica bàsica i ús de telèfons smartphone. Per participar-hi cal fer una
inscripció prèvia.

Información: de lunes a jueves, de 17.00 a 20.00
horas, en la calle de Lluís Companys, 9 y en el teléfono 647 133 699

Información e inscripciones: por la tarde en los
centros cívicos del Singuerlin, el Riu, Can Mariner,
el Fondo i el Llatí y en el Casal de la Riera Alta

Lloc: jardí de Can Sisteré, s/n
Informació: 93 466 15 51
Organització: Biblioteca Central

Lloc: jardí de Can Sisteré, s/n
Informació: 93 466 15 51
Organització: Biblioteca Central

Videofòrum

Curs d’anglès

Aula de la Gent Gran

Yoga

El dia 14 (17.00), l’Àrea Cultural Oriol (c.
Nou, 4) fa un videofòrum amb la projecció d’El niño de la bicicleta, de Jean-Pierre
Dardenne i Luc Dardenne. En Cyril, un
nen d’11 anys, s’escapa de la llar d’acollida on el seu pare el va deixar després de
prometre que hi tornaria. Cyril vol trobar-lo i, casualment, coneix la Samantha, una perruquera que li farà costat.

S’ha obert el termini de preinscipcions
per a un curs d’anglès (nivell B1), totalment subvencionat i adreçat a persones
que estiguin aturades i a treballadors i
treballadores en actiu.

«Estil de vida saludable i salut mental».
Aquest és el tema de l’Aula d’Extensió
Universitària del CEP del dia 17 (17.30),
que serà a càrrec de Victor Frias i Elisenda Carrió (neuropsiquiatres).

Lloc: The Corner (rbla. de Sant Sebastià, 14)
Informació: de dilluns a divendres de 9.00 a
13.00 h (tel. 93 385 29 54)

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

La Asociación Tierra abre las inscripciones (hay nuevos horarios) para las clases
de kundalini yoga, hatha vinyasa yoga,
prana yoga (aprende a respirar), nidra
yoga (relajación), meditación, chi kung,
hipopresivos, yoga para el embarazo, yoga para mamás y bebés, mindfulness y yoga para niños. Reservas: calle del Pedró,
30 (tel. 626198501).

