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Torna Fils, l’espai comú per a les
famílies sobre l’educació dels infants

Preinscripcions
per al Petit Xef

Fils és un espai de famílies, impulsat per l’Ajuntament, perquè pares, mares i tutors legals hi trobin
llocs comuns de relació, trobada, formació i reflexió
sobre aspectes relacionats amb l’educació del seus
fills i filles. Fils es posa de nou en marxa amb dues
xerrades a la Biblioteca del Fondo.

Fins al 16 de febrer, els nens i les
nenes que tinguin entre 8 i 12
anys poden inscriure’s en el concurs Petit/a Xef i demostrar les seves habilitats a la cuina. El lema:
«Menjar bé, menjar bo!»
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43 comparses, amb disfresses de tota
mena, desfilaran dissabte a la Gran Rua
Un total de 2.200 persones animaran el Carnaval,
una festa popular molt arrelada a la nostra ciutat

La Rua de Carnaval sortirà des de la plaça
del Rellotge i arribarà fins a la plaça de la Vila
CARNAVAL INFANTIL I CARNAVAL JOVE

La Gran Rua de Carnaval manté inalterable el seu
poder de convocatòria. Dissabte, 10 de febrer
(18.00), el mateix nombre de comparses que l’any
passat (43) es tirarà al carrer. Un total de 2.200 persones, amb disfresses de tota mena, desfilaran, ballaran i faran gatzara perquè tothom en gaudeixi.
Associacions de veïns, associacions de mares i pares,
col·lectius de la cultura tradicional, esplais, entitats
juvenils, centres regionals, clubs esportius i grups creats expressament per a l’ocasió seran els protagonistes d’aquesta festa popular, antiga i satírica, que
desafia l’ordre convencional i ens convida a viure durant uns dies sota uns estàndards gens convencionals.

Diumenge (12.00) se celebrarà el Carnaval infantil a
la plaça de la Vila, amb un espectacle d’animació a
càrrec del quartet musical de Carles Cuberesi. D’altra
banda, avui, dia 9 (19.00), tindrà lloc el Carnaval juvenil al Mas Fonollar, amb un concurs de disfresses i
diverses actuacions en directe. De premis, n’hi haurà
d’individuals (3 smartwatch) i de col·lectius (3 Rom
Escape). Finalment, el Centre Rellotge 21 farà aquesta
tarda una festa amb el lema «Carnaval de cinema», i
la rua de la serra d’en Mena anirà des de la plaça del
Rellotge fins al parc dels Pins a partir de les 17.45 h.
El Mercat Sagarra, com és habitual des de fa uns
anys, celebrarà la festa de Carnaval dissabte (13.00),
animada pel grup Pájaros Mojados. El Mercat regalarà llaminadures a la canalla.

Les comparses es concentraran a la plaça del Rellotge
a les cinc de la tarda de dissabte. La sortida es produirà
una hora més tard i l’arribada de la Gran Rua a la plaça
de la Vila serà cap a les 19.00 h. L’itinerari previst per
l’organització és aquest: plaça del Rellotge, carrers de
Jacint Verdaguer i Sant Just, avinguda de la Generalitat i plaça de la Vila. Tal com va passar a la cavalcada
de Reis, hi haurà dos punts reservats per a persones
amb mobilitat reduïda: un a l’avinguda Generalitat i
un altre a la plaça de la Vila.
Davant la façana de l’Ajuntament, el Carnestoltes llegirà
el ban, que inclou les normes del seu curt regnat, i les
comparses, ja sense vehicles, hi desfilaran una a una.

Temps de
disbauxa
i d’igualtat
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

L’entitat Entenem Santa Coloma LGTBI fa el 1r Carnaval Solidari avui, dia 9 (22.30), al Yesterday Music
Bar. L’entrada és gratuïta, i els benefici de les consumicions seran per a la Fundació Lluita contra la Sida.

EL CORRETAPA DE CARNAVAL
Per últim, es lliuraran els premis a la comparsa més marxosa, a la més artística i a la més original. Es preveu que
tot plegat acabi al voltant de les nou del vespre.

Dissabte i diumenge (de 12.00 a 15.00 h) hi haurà una
nova edició del Corretapa. Un bon nombre de bars i restaurants, arreu de la ciutat, oferiran una cervesa o una
copa de vi i una tapa al preu de 2,5 €.

Comença el regnat de Sa Majestat Carnestoltes. Un cap de setmana intens en què la festa inunda la ciutat un
any més. Milers de colomencs i colomenques participaran en la Gran Rua de dissabte, amb més de 40 comparses, així com en les diferents celebracions que organitzen les entitats de la ciutat al llarg d’aquests dies. L’èxit de
les anteriors edicions fa que aquest any torni també el Corretapa de Carnaval i el tradicional Carnestoltes infantil, diumenge al matí. Aquesta participació tan alta és la mostra de la vitalitat i la pluralitat de les entitats ciutadanes que hi participen. Les comparses, d’entitats ja formades o creades per l’ocasió, són l’ànima del nostre
Carnaval colomenc. Com a alcaldessa de la ciutat vull agrair-los la passió i esforç esmerçat; les hores dedicades
als assajos i a la confecció de les disfresses no tenen preu! El Carnaval, temps de disbauxa previ a la Quaresma,
també és un bon moment per continuar reclamant més igualtat i més justícia. Per això, sempre durant la Rua
són un plat fort les comparses reivindicatives que posen de manifest la necessitat de treballar col·lectivament
per una ciutat més igualitària i amb més oportunitats.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
La CIBA: polítiques públiques per a la igualtat
Esteve Serrano
Portaveu del Grup Municipal
Socialista

A menys d’un mes per al 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, volem refermar els nostres compromisos en la lluita
per la igualtat de gènere. Les violències
masclistes vers a les dones, les desigualtats salarials, l’hegemonia patriarcal als
consells d’administració i òrgans de direcció, públics i privats, són fets reals de la
societat actual que calen subvertir. Ens
rebel·lem des del compromís progressista
de les accions del govern municipal; les
quotidianes, com l’atenció al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

(CIRD), i les dels projectes globals de ciutat com el futur Centre de Recursos per a
les Dones, Espai d’innovació i economia feminista a la CIBA. La concentració dels
serveis d’atenció a les dones i la creació
d’espais per al desenvolupament empresarial i l’apoderament de les dones fan de
la CIBA una iniciativa pionera. La lluita
contra les desigualtats passa pel suport i
l’acompanyament als projectes d’ocupació
en sectors emergents com les energies renovables i el medi ambient, sectors tradicionals com l’economia de les cures i un
sector estratègic per a Santa Coloma, lligat al Campus Universitari, com l’alimentació i la gastronomia. Accions de govern,
però també de suport a la reivindicació: el
8 de març estarem al costat de les dones i
homes que secundin la vaga feminista
convocada pel Moviment feminista #VivesLliuresUnides.

Sobre seguridad ciudadana
Dimas Gragera
Portaveu del Grup Municipal
Ciutadans

El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Tenemos un gobierno
que prefiere invertir en aventuras mediáticas como monedas locales y reposicionamientos ideológicos de nuestra alcaldesa que en afrontar los problemas que
tenemos en nuestros barrios. Hace un año
aproximadamente conseguimos que desde la Generalitat de Cataluña, a propuesta de Cs, se aprobase una resolución para
aumentar la plantilla de Mossos d’Esquadra en la ciudad, pero cuando hemos pe-

farmàcies
Divendres 9
Dissabte 10
Diumenge 11
Dilluns 12
Dimarts 13
Dimecres 14
Dijous 15

Irlanda, 53
Rellotge, 56
Aragó, 29
Milà i Fontanals, 27
Av. de Francesc Macià, 29
Mn. Jaume Gordi, 8
Irlanda, 104

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.

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.)

César López
Regidor del Grup
Municipal Som Gramenet

Otro deshaucio. Sin solución para las familias. Servicios Sociales hace malabares
mientras en Urbanismo permite construir
en Valentí Escalas (El Fondo), zona de las
más pobladas y a precios exagerados para
la mayoría. Nos miran mal si pedimos que
no se venda el poco suelo público que
queda, que sea para pisos de alquiler social. Alquiler, para que el terreno siga
siendo propiedad de todas. Social, que se
pueda pagar por la mayoría trabajadora.
Los alquileres carísimos, con precios que
suben y familias que rezan para que tarde

la renovación del contrato. La oferta municipal que debería protegernos de esos precios no existe y a la gente normal no le
llega el sueldo para alquilar, y prefieren no
verlo o no nombrarlo para aparentar una
ciudad moderna y progre. Falsa sensación.
El Ayuntamiento, inactivo, tapando el
agujero de Gramepark mientras el patrimonio se escapa. Vendiendo pisos a precio de mercado inflado que expulsa a la
gente de la ciudad.
Con la falta de recursos reales en Servicios Sociales, con pocos medios para
parar la sangría de los desahucios y un
Ayuntamiento orientado a la imagen, nos
queda una ciudad necesitada de un plan
real de vivienda para las que vivimos
aquí, no para los titulares y panfletos, ni
para atraer clases medias bienpudientes.

Rescatem les pensions!
dido que se haga una ampliación también
de la plantilla de policía local, el gobierno
del PSC ha preferido mirar a otro sitio, al
mismo donde miran cuando decimos que
hace falta invertir más recursos en limpieza o iluminación, en acabar con las ocupaciones ilegales o en un buen mantenimiento de la vía pública. Problemáticas
que quizá descarta nuestra alcaldesa porque no dan un titular en un periódico o un
corte en un telediario, pero que seguro
tendrían más impacto en el día a día de los
colomenses. Si el PSC tiene complejos o le
resulta incómodo abordar estas realidades, le decimos lo de siempre, échense a
un lado y dejen paso a Cs, de nada sirve
que la alcaldesa inaugure en campaña comisarías como la de Santa Rosa, pagadas
con el dinero de todos, si luego la tiene cerrada por falta de efectivos.

Borsa de treball
L’empresa municipal Gramepark
convoca concurs públic per confeccionar
una borsa de treball d’administratius/ives
per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions. La presentació d’instàncies romandrà oberta fins a les 14.00 h
del 20 de febrer. Els requisits i la resta d’informació els podeu trobar a www.gramepark.cato trucant al 93 392 47 45.

Bonificacions a l’IBI

informa

Entre 10 y 12 desahucios semanales

Fins al 14 de març es poden presentar les sol·licituds de bonificació del rebut de
l’IBI per les families nombroses. En trobareu
més informació a www.gramenet.cat. Pel
que fa als ajuts a famílies monoparentals,
persones aturades i persones més grans de
65 anys, els terminis s’anunciaran en aquest
butlletí quan s’obrin les convocatòries.

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

L’últim Ple va aprovar una moció, a proposta nostra, en la qual exigim al govern
central del PP una pujada de les pensions
coherent amb l’augment del cost de la vida i les càrregues familiars que les persones grans estan assumint per culpa de la
crisi. Malauradament n’hem tingut un increment per sota de l’IPC. La situació de
moltes persones pensionistes és avui dia
alarmant, amb percentatges significatius
de gent en risc d’exclusió social. Santa Coloma de Gramenet ho sap bé perquè té

una població especialment envellida, motiu pel qual les polítiques per millorar la
seva qualitat de vida són prioritàries.
El problema estructural de les pensions,
però, va més enllà. Per això també exigim,
com ha fet En Comú Podem al Congrés
dels Diputats, la derogació de la llei que
regula el factor de la sostenibilitat que
hauria d’entrar en vigor l’any 2019, amb
una rebaixa conseqüent de les pensions
d’entre el 5 i el 20% en els anys consecutius. La rebaixa més dura, doncs, la patirem les persones joves d’avui, a les quals
ens condemnen a tenir una pensió encara
més precària en el futur. D’aquesta manera, l’interès del PP és desmantellar l’estat
del benestar per afavorir els plans de pensions privats. És a dir, està vulnerant drets
bàsics recollits en la Constitució.

Prision permanente revisable
David Zambrana
Portaveu del Grup
Municipal Popular

La prisión permanente revisable es proporcional a la gravedad de los crímenes que
castiga. Lo que es permanente es el dolor de
una madre de un menor asesinado o de un
hijo víctima del terrorismo. Ese dolor permanente, por desgracia, no es revisable. Es
por eso que el Partido Popular y todos los
ciudadanos de bien creemos que las víctimas merecen el apoyo de toda la sociedad,
que sufre crímenes como el terrorismo o el
asesinato de menores. A su vez, está en sintonía con lo que prevén en países de nuestro
entorno. Lejos de lo que piensan quienes la

quieren derogar, la prisión permanente revisable es una respuesta ante los crímenes
más execrables: las muertes causadas por
terroristas o los asesinos más desalmados.
España no tenía en su Código Penal esta fórmula para responder a crímenes tan graves,
y es por eso que el Partido Popular impulsó
en solitario su aprobación en 2015, para frenar las situaciones que generaban una enorme alarma social, además de mucho sufrimiento. No se trata de promover ninguna
forma de cadena perpetua, sino de proteger
a la sociedad de delincuentes peligrosos
mientras no esté acreditado que no reincidirán nunca. Esto es, responder a una demanda social ante los peores criminales. Los representantes del PP, tenemos claro que las
funciones básicas de un Estado como España es la de garantizar la seguridad y libertad
de los ciudadanos. Y luego viene todo lo demás. Esa es la primera y la más importante.
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breus

Fils, l’espai de trobada de les
famílies, es posa en marxa de nou
L’espai de famílies Fils és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament,
adreçada a pares, mares i tutors legals, que pretén generar llocs comuns
de relació, trobada, formació i reflexió sobre aspectes relacionats amb
l’educació dels fills i les filles. Fils es
posa de nou en marxa amb dues xerrades, que tindran lloc la propera
setmana a la Biblioteca del Fondo (a
les 17.30 h).
La primera —«Com ensenyem els i
les mestres avui?»— tindrà lloc el dia
14. Núria Larroya, presidenta del
Casal del Mestre i representant del
Moviment Renovació Pedagògica,
parlarà de les metodologies educatives que fan servir les nostres escoles.
La segona —«Què aporta l’educació
inclusiva a la qualitat i a l’equitat de
les nostres escoles?»— se celebrarà
l’endemà, dia 15, i serà a càrrec d’Ignasi Puigdellívol, catedràtic de Didàctica a la Universitat de Barcelona.

Un colomenc al Festival de Moscou
El documental La flor de la lengua de vaca ha estat seleccionat
en el Moscow International Documentary Film Festival per
competir en la secció oficial del festival i optar a diversos premis. Aquest documental està dirigit pel colomenc Germán
Reyes Ruiz, actualment resident a la ciutat de Bogotà (Colòmbia), i ha comptat amb la col·laboració del fotògraf Javier Sulé
Ortega, que el passat mes de desembre va exposar al Centre
Cívic del Riu el projecte «Colòmbia. Desaprendre la guerra,
aprendre la pau». La flor de la lengua de vaca compta amb el suport de l’Ajuntament i es projectarà ben aviat a la nostra ciutat.

Premis de Recerca per a la Pau i Joan Gomis

Fils ofereix activitats, tallers i xerrades
per dotar les famílies d’habilitats i recursos que possibilitin un creixement
integral del grup familiar. Aquesta primera proposta s’emmarca en el procés
d’escolarització per entendre millor els
canvis i resoldre els dubtes i les inquietuds que generen l’inici d’una nova
etapa escolar.

Can Peixauet acull la 3a Trobada
Comunitària de la Serra d’en Mena
La Biblioteca Can Peixauet acollirà la 3a Trobada Comunitària de la Serra d’en Mena el dia 14 (18.30). Aquest és el moment simbòlic més important del procés comunitari engegat als barris del Fondo, el Raval, Santa Rosa i els Safaretjos dins el Projecte
d’intervenció comunitària intercultural , cogestionat per l’Obra Social la Caixa, la Fundació Carta de la Pau i l’Ajuntament. La Trobada, que aplega institucions, professionals, veïns i veïnes dels barris de la serra d’en Mena, servirà per presentar la programació comunitària, un recull de 29 propostes al voltant d’un eix principal: la igualtat
d’oportunitats per a infants, joves i adolescents. La programació es desplega en tres
àmbits: la comunitat educadora, els barris saludables i la convivència i la cohesió social. Hi participen una cinquantena de professionals de diverses institucions. Alguns
projectes ja estan en marxa com els programes de suport familiar a l’èxit educatiu i de
dinamització de l’espai públic, la jornada de reflexió sobre el reforç educatiu, la implementació de la prescripció social i el suport a l’alimentació de 0 a 3 anys. A la Trobada
també s’hi presentaran altres fites com l’audiovisual Trobades improbables, la Guia de
recursos i el calendari comunitari de la serra d’en Mena (www.serramena.com).

Comença el programa
‘Sentir salut mental’

Preinscicipcions per
al concurs Petit Xef

Representants de l’entitat Activament faran la xerrada «Tomamos las
riendas de nuestra vida» el proper 15
de febrer (19.00) a la Biblioteca Singuerlín. Aquest acte s’adreça a persones
que han tingut un trastorn mental o
l’han viscut al seu entorn. La xerrada
forma part del programa «Sentir salut
mental», que es desenvoluparà durant
els propers mesos a les biblioteques
amb l’objectiu de parlar de la salut
mental amb naturalitat. Xerrades, vivències, cinema, activitats inclusives,
contes, visites guiades, lectura, poesia i
premis literaris completen aquest programa d’activitats.

Els nens i les nenes, que tinguin entre
8 i 12 anys i els agradi la cuina, poden
mostrar les seves habilitats als fogons en
la 2a edició del concurs Petit/a Xef, el
lema del qual és «Menjar bé, menjar
bo!». Per participar-hi, s’ha de fer la
preinscipcio trucant al 93 462 40 57, escrivint a l’adreça electrònica ciutatuniversitaria@gramenet.cat o adreçant-se
a l’Ajuntament (de 9.00 al 14.00 h). El
termini acabarà el 16 de febrer. Les semifinals seran el 3 de març i la gran
final tindrà lloc una setmana després, el
dia 10, a l’Escola de Restauració. Les
bases es poden consultar a www.gramenet.cat/ciutatuniversitaria.

La Universitat de Barcelona ha convocat la 13a edició del Premi de
Recerca per a la Pau, a què es poden presentar treballs de recerca
de batxillerat que hagin estat realitzats per estudiants matriculats
als centres educatius catalans durant el curs 2017-2018 sobre temàtiques com la solidaritat internacional, el desenvolupament
humà, la sostenibilitat, els moviments socials, els drets humans,
els conflictes, la interculturalitat, etc. Aquest guardó s’atorga conjuntament al Premi Joan Gomis que convoca l’Ajuntament per premiar el millor treball de recerca per a la pau d’estudiants colomencs. Els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB
(c. Melcior de Palau, 140, Barcelona) fins al 13 d’abril.

Curs sobre la nova gramàtica catalana
El CNL L’Heura organitza un curs de 10 hores totalment virtual
per conèixer les principals novetats de la Gramàtica i l’Ortografia de la llengua catalana. Es repassen aspectes com els accents
diacrítics (ja es pot escriure soc i dona sense accent) i els pronoms. És una bona oportunitat per estar al dia. Inscripcions a
les mateixes oficines del CNL L’Heura, rambla de Sant Sebastià,
98, 5è pis, o trucant al 93 468 40 48.

Monogràfic sobre els fumats a la restauració
Els fumats són els protagonistes del segon monogràfic organitzat per l’Escola de Restauració de Santa Coloma (ERESC), adreçat als professionals de la cuina. La formació tindrà lloc a
l’edifici Canigó del Recinte Torribera els dimecres 14, 21 i 28 de
febrer, de 17.30 a 19.30 h. El curs té un cost de 50 €. Per a més
informació o aclariment de dubtes, cal trucar als telèfons 93
466 15 65 i 93 392 91 05, o enviar un correu a hosteleria@grameimpuls.cat. També es poden consultar la resta de cursos per
a professionals a la pàgina web de l’Escola (www.eresc.cat).

Curso B-1 de inglés en la EOI
Dieciséis chicos y chicas, alumnos de institutos de Santa Coloma
de Gramenet, iniciaron el 1 de febrero un curso de preparación para obtener del título de B-1 de Lengua Inglesa del Marco Europeo
de Referencia. El curso se realiza en la Escuela Oficial de Idiomas
(EOI), con la colaboración de los profesores del Departamento de
Inglés de este centro, Margarita Mansilla, Carol Mussons y Domingo Rubio, y está subvencionado por la Fundació La Caixa.

Càpsules formatives a les aules d’informàtica
El 15 de febrer començarà un altre cicle de càpsules formatives a
les aules d’informàtica dels centres cívics del Fondo, Can Mariner,
el Riu i el Singuerlín. Seran sessions úniques de dues hores sobre
aquests temes: control de teclat i ratolí, xarxes socials, presentacions multimèdia amb Impress i edició de vídeo amb Windows
Movie Maker. L’horari previst és de 17.30 a 19.30 h al Riu i de 16.30
a 18.30 h a la resta de centres. Per apuntar-s’hi, cal anar als equipaments esmentats de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h.

Poesía y música en Can Roig i Torres
Carlos Lema y Joaquín Galiano nos proponen un viaje a través
de canciones y textos que fueron trazando el camino entre continentes. Bajo la dirección musical del argentino Diego Zaldívar
y con la colaboración del cuarteto de cuerdas Quartet Glier, este
sábado, 10 de febrero (21.00), Montevideo Barcelona presentará Con libertad ni ofendo ni temo, su nuevo espectáculo poeticomusical, que tendrá lugar en el Auditori Can Roig i Torres. El
cuarteto está formado por Gabriel Vintró y Núria Vinyals (violines), Rosa Comellas (viola) y Eduard Comalada (violoncelo).
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agenda
Cena de mujeres
La tradicional cena de mujeres tendrá
lugar el día 10 de marzo en el restaurante Ca n’Armengol. Las personas que
esté interesadas en asistir pueden
apuntarse en la sede de la Coordinadora de Grupos de Mujeres (calle de
Lluís Companys, 9), de lunes a jueves
de 17.00 a 20.00 h, o en los grupos de
mujeres de Can Mariner, Onze de Novembre y Barrio Latino.
Organización: Coordinadora de Dones
Información: 93 385 07 89

Visita a Sant Andreu
L’antic municipi de Sant Andreu del
Palomar, avui Sant Andreu, té moltes
coses per oferir al visitant: l’obra de
Gaudí a Sant Pacià; les cases modernistes; la Casa Bloc; el Rec Comtal,
obra d’enginyeria del segle XIV que proveïa d’aigua a la ciutat i als regadius;
les fàbriques de Fabra i Coats; la Maquinista... La jornada acabarà amb un
vermut a l’antic i elegant bar Versalles.
L’Associació d’Amics del Museu Torre
Balldovina ha programat una visita
per conèixer aquest popular barri barcelonès el diumenge 25 de febrer, al
matí. El preu de la sortida és de 12 €
per als socis i de 13 € per als no socis.
Informacions i inscripcions: 93 385 71
42, 628 68 45 41 i amics.museutorreballdovina@gmail.com.

Concurso de disfraces
Hoy, día 9 (21.00), la Peña Rincón Andaluz celebra el I Concurso de Disfraces de Carnaval en la plaza del Che
Gevara, abierto a toda la población.

anunci

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 30
de gener de 2018, va aprovar de manera inicial el text
de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre, per al foment
de l’associacionisme i per al desenvolupament de
projectes destinats al foment d’activitats socioculturals al municipi de Santa Coloma de Gramenet durant l’any 2018.
La Junta de Govern Local va acordar la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació, al full
informatiu municipal i al web municipal a fi que en el
termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà hàbil de la darrera inserció de l’anunci al BOPB i
al tauler d’anuncis, les persones interessades puguin
examinar l’expedient a l’Àrea de Cultura, Moviments
socials, Entitats ciutadanes, Memòria històrica i
LGTBI de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (plaça de la Vila, 1, planta 1a) i fer-hi les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin
oportuns. Aquestes bases s’entendran aprovades de
manera definitiva si no es presenta cap al·legació, reclamació i/o suggeriment en aquest període i es publicaran íntegrament sense cap més tràmit.

‘Més enllà de Mauthausen’, el relat
gràfic de Francesc Boix, a Can Sisteré
El 15 de febrer (20.00) s’inaugurarà
a Can Sisteré l’exposició «Més enllà de
Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf»,
que il·lustra l’apassionant testimoni del
fotògraf català Francesc Boix: la joventut, les vivències de la Guerra Civil amb
imatges inèdites del front d’Aragó, l’exili, la deportació al camp de concentració nazi, l’alliberament i la vida com
a reporter gràfic després de 1945.
L’exposició, produïda pel Museu d’Història de Catalunya i organitzada conjuntament amb l’Associació de l’Amical
de Mauthausen i la Comissió de la Dignitat, arriba a Can Sisteré dins del programa d’activitats de recuperació de la
memòria històrica. Francesc Boix va
sobreviure a l’internament al camp nazi de Mauthausen i en va ser testimoni
de l’horror. Les seves instantànies es
van convertir en proves de conspiració
criminal al judici de Nuremberg.
Aquesta és la primera retrospectiva del
fotògraf català que resum la seva vida i
la seva professió. És la memòria gràfica
d’una vida curta —Boix va morir als 30
anys—, però intensa, que s’emmarca en
el nou fotoperiodisme de l’època, que in-
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Videofòrum
Diumenge, dia 11 (17.00), l’Àrea Cultural Oriol farà un videofòrum amb la projecció d’El cartero (y Pablo Neruda) de
Michael Radford. Mario és un home
senzill. La seva feina consisteix a portarli el correu a un únic destinatari, el
poeta xilè Pablo Neruda, que viu exiliat
en un petit poble italià. Mario se sent
fascinat per la figura de Neruda, i entre
tots dos anirà creixent una gran amistat.
Lloc: carrer Nou, 4
Informació: 93 385 30 05

Cinema
forma sense indiferència amb una Kodak entre mans o una Leica. Boix va ser
un fotògraf compromès amb la memòria
i la dignitat dels republicans deportats, i
un testimoni clau a l’hora d’inculpar els
dirigents nazis i membres de diversos
camps de concentració. L’exposició es
podrà visitar fins a l’11 de març en l’horari habitual de l’equipament: de dimarts a divendres de 17.00 a 21.00 , dissabtes d’11.00 a 13.30 i de 17.00 a 21.00
i diumenges d’11 a 13.30 h.

Espai per a infants

Festa: Canes i Tapes

El Centre Rellotge XXI té places
disponibles per a infants (de P4 a 2n)
en un espai per a deures i per fer-hi
activitats (de dilluns i dimecres de
17.00 a 19.30 h). Preu: 50 € el trimestre (descompte per a germans). Informació: c. Rellotge, 21 (tel. 93 392 10
46 i 682 89 02 85).

El dia 15 (Central Escènica, 18.30 h)
tindrà lloc la festa Canes i Tapes, que
s’adreça als homes i les dones que tenen més de 40 anys però conserven un
esperit jove. S’hi podrà reviure la música, el ball, els videojocs i les tapes de la
dècada dels 80. Aquesta activitat és
gratuïta però amb reserva d’entrades.

Tres pel·lícules s’exhibeixen aquesta
setmana dins el programa «Cinema a
Santa Coloma». Avui, dia 9 (Biblioteca
Singuerlín, 20.00 h), es projecta Bajo la
misma estrella, una comèdia dramàtica
dirigida per Josh Boone amb el tema del
càncer juvenil en el rerefons. Demà, dia
10 (Biblioteca del Fondo, 11.00 h), hi
haurà cine familiar amb el film d’animació Los supersónicos y WWE: RoboWrestleMania! Anthony Bell ens explica
com els supersònics viatgen al passat i
s’hi troben amb els lluitadors de WWE.
Finalment, el dia 15 (Biblioteca Can
Peixauet, 18.00 h) serà el moment de la
ciència-ficció amb Alicia a través del espejo de James Bobin. En una festa, Alícia es troba amb una papallona monarca blau, amb qui viatjarà a Infraterra.

Armènia
«Armènia saluda Santa Coloma» és el
títol de l’exposició fotogràfica que durant tot el mes de febrer roman instal·lada a la Biblioteca Can Peixauet.

Baile

Baile de Carnaval

Disfàgia i nutrició

El 14 de febrero (16.30), Día de San Valentín, patrón de los enamorados, tendrá lugar un baile gratuito para los hombres y mujeres de la tercera edad.

La Asociación de Vecinos del Centre celebrará un baile de Carnaval el sábado,
día 10 (23.00). El tique de colaboración es de 10 €.

Lugar: Casal de la Gent Gran Albert Francàs (rambla de Sant Sebastià, 46)
Información: 93 466 27 52

Lugar: calle de la Pedrera, 1
Información: hoy viernes, de 17.00 a 19.30 h, en
la dirección citada y en el 93 392 26 26

Carro de Baco

Aula de la Gent Gran

Los días 9 y 10 de febrero (20.00), el
Espai Escènic Carro de Baco (calle de
Santa Gemma, 10) acoge dos espectáculos teatrales: Charlotte, tragicomedia
basada en la vida de una mujer enérgica atrapada en un matrimonio sin
amor, y Salvajes, el encuentro civilizado
de dos parejas para resolver una pelea
entre sus hijos.

«Un viatge a Roma a través del cinema»
és el tema de l’Aula d’Extensió Universitària del CEP del dia (17.30), que serà a
càrrec d’Albert Beorlegui (llicenciat en
Dret i comentarista cinematogràfic).

Dins del cicle de conferències Dimarts
d’Estudi, que organitza el Comitè d’Estudis del programa «Ciutat universitària», el proper dimarts, 13 de febrer
(19.00), es presentaran dues ponències a la Biblioteca Central (jardí de
Can Sisteré, s/n). La primera tractarà
sobre el tema «Disfàgia i nutrició», i
serà a càrrec d’Alicia Costa, especialista en Nutrició a l’Hospital de Mataró
i professora del Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (Recinte Torribera). La segona ponència
serà, alhora, la presentació del programa «Con gusto», un receptari per
ajudar els afectats de disfàgia en pacients amb ELA. Màrius Rubiralta, doctor del Departament de Nutrició,
Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de l’esmentat campus, n’explicarà
els àmbits principals .

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

