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El Consell de la Infància és l’òrgan de
participació dels nens i les nenes

Primavera literària
colomenca

Dissabte, 14 d’abril (17.00), tindrà lloc al Teatre Sagarra la constitució del Consell de la Infància de
Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d’un òrgan
consultiu i participatiu, on els més petits podran
exercir els seus drets civils. Aquest acte estarà presidit per l’alcaldessa i hi assistiran les famílies.

Les biblioteques són el principal escenari del programa de
foment de la lectura «Paraula
de Santa Coloma» que ja s’ha
posat en marxa amb diverses
presentacions de llibres. Pàg.3
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La moneda local grama cumple su primer
año y ya tiene 486 usuarios adheridos
El Ayuntamiento es pionero en España en
canalizar el gasto público con moneda propia

Objetivos: la promoción del comercio local
y el fomento de la economía social y solidaria

En enero del 2017 el Ayuntamiento empezó
a hacer circular la grama a través del pago con
esta moneda de parte de las subvenciones municipales a entidades y asociaciones. Se ponía
en marcha así el Circuito de Comercio Social
(CCS). Santa Coloma fue la primera Administración local del Estado español en canalizar el
gasto público con una moneda propia.
La alcaldesa, Núria Parlon, presentó el 11 de
abril el balance del primer año de vida de la
grama, en el transcurso de un acto en el que
estuvo acompañada por el primer teniente de
alcaldesa y responsable de Promoción Económica y Comercio, Esteve Serrano; el regidor de
Comercio, Promoción de la Ciudad y Turismo,
Pedro L. Cano, y la presidenta de la Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI), Laia Muñoz.
La grama, como fue bautizada la moneda tras un proceso participativo con la ciudadanía impulsado por el
Ayuntamiento, se basa en una plataforma de Internet y
de dispositivos móviles (App y SMS) con las que se pueden pagar bienes, productos y servicios en los establecimientos y empresas adheridos al CCS. Esta iniciativa se
enmarca en el proyecto europeo Digipay4*Groth, del
que forma parte Santa Coloma de Gramenet, además de

Economia
molt més
humana
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

puesta en circulación de la moneda, y hasta
abril de este año, se ha multiplicado por tres
la red de los denominados prosumidores, es
decir, las empresas que venden y compran en
gramas. Actualmente, hay 486 usuarios (246
comercios, cooperativas, empresas de restauración y servicios, 125 asociaciones y entidades y 115 son personas a título particular).

Bristol (Reino Unido) y Cerdeña (Italia). En este sentido, la grama ha despertado también el interés de municipios catalanes como Barcelona y Cambrils, además de
otras ciudades españolas como Peligros (Granada), San
Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Gijón (Asturias).
Según la alcaldesa, el objetivo ha sido «favorecer una
mayor circulación de dinero dentro de la ciudad, y
por lo tanto, que ello fuera un estímulo para las empresas y las entidades colomenses y, a la vez, fomentar una economía social y cooperativa». Desde la

A finales de 2018 está previsto que, de manera
voluntaria, la plantilla del Ayuntamiento
pueda recibir parte de sus retribuciones y salarios en gramas. El Ayuntamiento tiene previsto que durante el 2019 el uso de la moneda
se extienda a toda la ciudadanía. Actualmente
se trabaja para que todos los vecinos y vecinas
que lo deseen puedan solicitar la adquisición de moneda local (1 euro = 1 grama) y está previsto estudiar
fórmulas para bonificar precios públicos y otras ventajas en el pago de la tasa de basura, por ejemplo, el
abono a las piscinas municipales, descuentos en el Teatro y el Auditorio y otros incentivos. En el primer
año están circulando 300.000 gramas, el importe de
las subvenciones municipales. Durante este 2018 está
previsto canalizar unos 200.000 euros más en gramas
sólo a partir de subvenciones. Más información sobre
la grama, en www.grama.cat.

Una nova economia és possible. Davant de l’actual sistema econòmic en què domina l’afany salvatge de
guanys, en què les diferències entre els que més tenen i els que menys s’engrandeixen, en què predomina la
visió androcèntrica de les finances, davant de tot això hi ha projectes innovadors que volen fer possible una
economia de proximitat, molt més humana. La nostra grama va ser la primera experiència nacional de moneda local. Darrere nostre han arrencat diferents projectes. Ara celebrem un any de la seva implantació amb
unes dades que ens fan ser molt optimistes. De moment, el sector públic, el nostre Ajuntament, n’és el principal agent impulsor. De les moltes dades que tenim hi ha una que ens fa sentir orgulloses: el 96% dels diners
que hem traspassat a les entitats locals en forma de subvenció s’han gastat a Santa Coloma. El circuit d’economia social que fomenta la grama és, potser, un dels aspectes més cridaner de la política econòmica que impulsa
aquest equip de govern. Seguirem, però, treballant per aquest nou model econòmic, per aquesta econòmica social i cooperativa, amb més iniciatives com la inclusió de clàusules socials als procediments de contractació de
l'Ajuntament, el centre d’economia feminista a l’antiga fàbrica CIBA.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals
Ajuts per a menors de 40 anys per llogar un habitatge
Esteve Serrano
Portaveu del Grup Municipal
Socialista

Els primers símptomes de recuperació
econòmica es tradueixen ja en una nova
pujada de preus, una onada especulativa
que fa gairebé impossible l’accés a un habitatge a les famílies colpejades per la crisi
o provoquen la impossibilitat de la joventut de poder-se emancipar.
L’habitatge és un dret. I així ho entenem des
del govern municipal. Mantenim i augmentem les polítiques d’ajuts socials, de suport
a les famílies i contra la pobresa energètica,
d’informació i atenció per evitar els desno-

naments, de noves fórmules d’habitatge
com els pisos en cessió d’ús, o les adreçades
a la gent gran (els pisos dotacionals al Miguel Hernández, o iniciatives de cohabitatge sènior). Però és evident que cal anar més
enllà. Per aquest motiu treballem per posar
en marxa la creació d’un nou fons social d’ajuts al lloguer per a joves menors de 40
anys. Incentivarem que els propietaris particulars posin els seus pisos en lloguer (abonant les assegurances d’impagament de
rendes, la de la llar i subvencionarem una
part de les reformes necessàries). Al mateix
temps els i les joves llogateres podran rebre
fins a 200 euros mensuals, així com les despeses que se’n deriven de formalitzar el
contracte de lloguer.
Una iniciativa local que cerca solucions als
problemes reals dels colomencs i les colomenques.

Portaveu del Grup Municipal
Ciutadans

El artículo 47 de nuestra Constitución
garantiza el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. También nuestro
ordenamiento jurídico recoge, como uno
de los pilares fundamentales la protección
de la propiedad privada. Somos firmes en
la defensa del derecho a vivienda, y lo queremos ser también persiguiendo a aquellos que ocupan ilegalmente viviendas para actos delictivos, persiguiendo a las
mafias de la ocupación y a aquellos que
ocupan pisos y se convierten en una pesa-

dilla para el resto de vecinos por amenazas
o usos fraudulentos de luz, agua o gas. Algunos partidos locales como SOM Gramenet (CUP+Podemos) e ICV-EUA-Gent
d’Esquerres tienen complejos para afrontar la realidad de nuestros barrios y han
rechazado nuestra reciente propuesta en
el pleno municipal para luchar contra la
ocupación que tantos problemas causa a
nuestros vecinos. Afortunadamente conseguimos suficientes apoyos para sacar
adelante un texto que instaba al Congreso
a que se cambien las leyes que convierten
en un laberinto jurídico luchar contra este
problema a quien sufre la ocupación en su
propiedad. Ha tenido que ser, de nuevo,
Ciudadanos quien lleva al pleno municipal esta realidad, mirando de frente a los
problemas de nuestra ciudad, mientras
otros miran para otro lado.

farmàcies

anunci

Divendres 13
Dissabte 14
Diumenge 15
Dilluns 16
Dimarts 17
Dimecres 18
Dijous 19

El termini de sol·licitud de subvenció per a la
convocatòria 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 a la ciutat durant l’any 2018 serà del 3 d’abril al 2 de maig de
2018, ambdós inclusivament. Finalitzat aquest
termini, no s’admetran més sol·licituds. Tota la
informació i els impresos els trobareu a:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=15777&mode=a&lang=ca. Podeu demanar-ne més informació, o assessorament per omplir la
sol·licitud, al Servei de Recursos, situat a la 1a
planta de l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1), o
trucar al 93 462 40 00 (ext. 3089). Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania mitjançant una
cita prèvia (tel. 93 462 40 90 de 9.00 a 14.30 h)
o a través d’Internet (www.gramenet.cat).

Mn. Camil Rossell, 40
Sant Joaquim, 44-46
Av. de la Generalitat, 76
Plaça de la Vila, 3
Juli Garreta, 14
Beethoven, 25
Av. de Santa Coloma, 58

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.
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César López
Portaveu del Grup
Municipal Som Gramenet

Empadronarse es obligatorio para los
ciudadanos. Y han de hacerlo donde
vivan, aunque sea en la calle o en una furgoneta. Si no estás empadronado, casi no
existes. Una tarjeta sanitaria, un informe
de arraigo o el acceso a la reciente renda
garantida, todo queda lejos si no puedes
empadronarte. Ya ni hablamos de que el
padrón es la puerta de acceso al ejercicio
de derechos en el municipio, como el voto
y la escolarización entre otros. El caso
más extremo lo ofrecen las personas que
viven en la calle. Aquí el empadrona-

miento sin domicilio fijo es una necesidad. Ya lo hacen muchas ciudades de
nuestro alrededor de distinto pelaje político. Facilitando el acceso a derechos y la
posibilidad de mejorar sus situaciones.
Para el propio Ayuntamiento tiene sus
ventajas. ¿Qué políticas reales aplicarás si
no sabes cuántos vecinos tienes? ¿Qué reglamentos organizarás cuando el padrón
es el elemento básico para participar?
Que el padrón sea un elemento de valoración para posteriores procedimientos no
debe excluir a los que vivimos en Santa
Coloma de nuestro derecho a estar empadronados. Más que dificultar, el Ayuntamiento debe facilitar por todos los medios
su acceso. Cumplir la ley, hacerle fácil la
vida a las personas porque ¿cuál es la función del Ayuntamiento?

Memòria per dignificar el present

Stop okupas
Dimas Gragera

‘Cumplir la ley’

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

A les portes del 14 d’abril cal reivindicar els valors republicans, basats en la fraternitat entre els pobles d’Espanya, d’Europa i del món, en l’acord i el diàleg avui
més vigents que mai. La paraula ha de
marcar el dia a dia de la nostra vida política, tal com durant la República es van entomar debats claus com el model educatiu, la reforma agrària, els drets civils i de
les dones o el de l’Espanya plurinacional.
Valors que no ens permeten acceptar seguir sent representades per una família

reial tacada per múltiples escàndols i cassos de corrupció, tot representant aquella
Espanya cacic de la qual la II República va
intentar desfer-se, la d’aquells falsos patriotes que fan negocis als paradisos fiscals per esquivar els impostos dels quals
depenen els nostres drets.
Malauradament, fa tres setmanes, PP, C’s i
PSOE es van unir al Congrés per no modificar la Llei d’amnistia, permetent que els
crims del franquisme segueixin impunes i
un nou atac a la memòria democràtica.
També denunciem la decisió del PSC de la
ciutat veïna de Sant Adrià, que fa dues setmanes confirmava que es construirà un hotel de luxe sobre el Camp de la Bota, on el
franquisme va afusellar a més de 1.700 persones. Dues notícies tristes que van contra
la dignificació del nostre present.

Partido Popular y el empleo
David Zambrana
Portaveu del Grup
Municipal Popular

tratación indefinida superando así los
cuatro años completos de crecimiento
ininterrumpido.

Los datos de paro del mes de marzo,
donde se ha registrado una nueva bajada del desempleo situándose la cifra
total de parados en 3.422.551, siendo
este el nivel más bajo de los últimos 9
años.

No solo son buenas noticias para el empleo, también para la Seguridad Social,
la afiliación supera los 18,5 millones de
ocupados siendo el mejor dato de la última década. Otro mes más, hay más
mujeres que nunca trabajando en nuestro país. El número de mujeres afiliadas
vuelve a marcar un nuevo récord con
8.582.183 trabajadoras, el 46,38% del
total de ocupados.

Gracias a las reformas llevadas a cabo
por el Gobierno de Mariano Rajoy y al
esfuerzo de todos los españoles desde
marzo de 2013, el paro se ha reducido
en 1.617.671 personas. Además, encadenamos 50 meses de aumentos de la con-

Estos datos reafirman el buen trabajo realizado por el Gobierno del Partido Popular, constatando nuestro compromiso
con los problemas reales de los ciudadanos y con un claro enfoque al fortalecimiento social de España.
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la ciutat

breus

El dia 14 es constitueix al Teatre
Sagarra el Consell de la Infància
Dissabte, dia 14 (17.00), tindrà lloc al
Teatre Sagarra la constitució del Consell de la Infància. Es tracta d’un òrgan
consultiu i participatiu en què els més
petits podran exercir els seus drets civils. Aquest acte estarà presidit per
l’alcaldessa i hi assistiran les famílies.
El Consell està format per nens i
nenes que representen els centres educatius colomencs i les entitatats que
treballen per i per a la infància, i es reunirà almenys una vegada al trimestre.
El Consell de la Infància neix de l’interès
de l’Ajuntament per crear un àmbit que
permetés la participació dels nens i les
nenes, un lloc on poguessin expressar
les seves opinions i els seus interessos.

El nou òrgan esdevé un espai d’observació, ja que a través de la mirada dels
nens i les nenes, es podran detectar aspectes millorables de la ciutat. Un dels
objectius d’aquest projecte és que les
criatures desenvolupin habilitats com
l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la
capacitat de participació en els assumptes públics.
Els garibé 200 candidats que opten a
formar part del Consell són nens i
nenes de 9 i 10 anys. Seran consellers i
conselleres durant dos cursos i treballaran en plenari i en comissions temàtiques (tots plegats en decidiran l’àmbit).
De comissions n’hi haurà tres, que representen les tres zones escolars en què
s’ha dividit la ciutat.

Campió d’Espanya juvenil de patinatge
El Club Patí Gramenet va obtenir bons resultats en el Campionat
d’Espanya de Figures Obligatòries celebrat a Palafrugell el cap de
setmana passat. Marc Cruz (juvenil) es va proclamar campió d’Espanya; Adriana Bou (cadet) en va quedar 12a; Júlia Enrique (infantil) i Elena Pérez (aleví) van assolir el subcampionat.

Horari d’estiu al parc fluvial del Besòs
Del 14 d’abril al 20 de setembre, l’horari del parc fluvial del
Besòs serà de 8.00 a 21.00 h. Cal recordar que la velocitat de
circulació de bicicletes és, com a màxim, de 20 km/h. Per tal
d’ajudar a controlar la velocitat s’han creat unes zones de pacificació en diferents accessos al parc. D’altra banda, per raons de
salubritat, hi està prohibit el bany. Finalment, els gossos han
d’anar-hi lligats i identificats, els propietaris han de recollir les
deposicions i no poden entrar a la mina d’aigua per qüestions
sanitàries i perquè està prohibit destorbar la fauna autòctona.

Presentació del documental ‘La lengua de vaca’
El dia 19 (Biblioteca de Singuerlín, 20.00 h) s’estrenarà el documental La lengua de vaca del colomenc German Reyes, produït per Out of Balance i l’associació La Bretxa. L’obra ens
presenta una mirada actual sobre Colòmbia després dels recents acords de pau. Prèviament, a partir de les 17.30 h, s’hi
projectaran curtmetratges dels tallers de cinema de La Bretxa.

Dimarts d’Estudi: oncologia i nutrició
El 17 d’abril (18.30) tindrà lloc a la Biblioteca del Fondo una sessió del cicle Dimarts d’Estudi, que organitza el Comitè Assessor
d’Estudis del programa «Ciutat universitària». Les infermeres i
professores de l’Escola Gimbernat, Francisca Ruiz i Pilar Flor,
juntament amb el professor de la UB, investigador i cuiner, Xavier Torrado, presentaran la ponència «Prevenir i millorar els adversos del tractament dels pacients amb càncer a través de la
dieta». L’acte, un taller d’oncologia i nutrició, és obert a tothom.

Accelerar el creixement de les empreses
Sessió de treball del cos polític i directiu amb l’Oficina Antifrau i presentació del MII amb el cos tècnic.

NOU IMPULS EN TRANSPARÈNCIA I ÈTICA MUNICIPAL

L’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya, vol impulsar el
Pla d’integritat per tal de millorar la qualitat institucional, facilitar l’enfortiment de les
competències en ètica pública i reforçar la confiança de la ciutadania en relació amb
l’Administració local. El primer objectiu específic és dur a terme una anàlisi i un diagnòstic de l’organització amb la implicació plena de càrrecs electes, equip directiu, empleats i empleades públics de l’Ajuntament. El pla de treball es portarà a terme durant
l’any 2018. El 15 de març es va fer la primera sessió de sensibilització, adreçada a càrrecs electes, equip directiu, comandaments i equip de formadors interns.

Ja funcionen les línies de Metrobús
El 6 d’abril es van posar en marxa
les dues primeres línies del nou servei
Metrobús, la M27 i la M28. La presentació se’n va fer el dia abans a la plaça
de la Vila amb la presència de les alcaldesses de Santa Coloma i Badalona,
Núria Parlon i Dolors Sabater, i del vicepresident de Mobilitat i Transport de
l’AMB, Antoni Poveda. La M27, connecta els barris de les Oliveres i el Singuerlín amb el centre de Badalona. La
M28 connecta l’Hospital de Can Ruti
amb l’estació de rodalies Sant Andreu
Comtal. Les noves línies substitueixen
les línies B17 i B27 i permeten connexions més ràpides entre Badalona i
Santa Coloma de Gramenet, amb una alta freqüència de pas (10 minuts com a màxim). Així mateix, es crea un potent eix d’autobús entre Santa Coloma i Badalona,
amb un interval de pas mitjà inferior a 5 minuts. Aquestes dues noves línies tindran 21
vehicles en servei, i se’n preveu una demanda de 4,2 milions de viatgers l’any.

Grameimpuls posa en marxa l’«Accelera», un programa impulsat
per la Diputació i Pimec que ofereix un pla de creixement personalitzat per a organitzacions que tinguin potencial empresarial. La
presentació de candidatures acaba el 4 de juny, i les empreses interessades han de tenir més de tres treballadors/es, més de 5 anys de
vida, el centre de decisió a la demarcació de Barcelona i voluntat
de creixement. Més informació, a l’avinguda de la Generalitat, 99101 (tel. 93 466 52 24) o a formacue@grameimpuls.cat.

Descoberta del riu Besòs
El dia 4 (10.00), en col·laboració amb Habitats, es farà una activitat gratuïta per saber-ne més, del nostre riu. Cal inscripció prèvia. Informació: 93 421 32 16 i info@associaciohabitats.cat.

Exposició al Centre Excursionista Puigcastellar
El 19 d’abril(20.00), el Centre Excursionista Puigcastellar estrenarà una exposició de pintures, fotos i textos sobre l’obra del
pintor equatorià Oswaldo Guayasamín. Nascut a Quito, les representacions de Guayasamín capturen sempre situacions d’opressió política, racisme, pobresa i explotació. La mostra estarà
oberta de dilluns a dijous de 19.00 a 21.00 h (c. Sant Josep, 20).

Trobada castellera de primavera
Diumenge, dia 15 (plaça del Rellotge, 12.00 h), hi haurà una trobada castellera per donar la benvinguda a la primavera. Organitzada per Laietans de Gramenet, hi actuaran també els Castellers
de Sarrià, els Castellers de les Roquetes i la Colla Passadors.

Cent persones per al Banc de Memòria Oral
El 7 d’abril, cent persones van viatjar a la Jonquera i a Agullana per
iniciar els treballs del futur Banc de Memòria Oral de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta és una iniciativa conjunta de la Regidoria de Memòria Històrica, el Museu Torre Balldovina i el Servei de
Participació i Qualitat Democràtica amb la finalitat de recuperar
tant la història de la ciutat a través de testimonis representatius,
com la memòria de la gent anònima que va viure aquells anys. Qui
en vulgui donar testimoni pot trucar al 93 462 40 57 (matins).

4
l’Ajuntament informa · 13 d’abril de 2018

agenda
Salut mental
El 19 d’abril (19.00) tindrà lloc la xerrada «Tothom parla malament de mi
(la psicosi)», a càrrec de Pablo Kuffer,
psiquiatre del Centre Assistencial Emili
Mira, i de testimonis en primera persona d’Activament. Aquesta activitat
forma part del programa «Sentir salut
mental», l’objectiu del qual és parlar de
la salut mental amb naturalitat a les biblioteques.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet
Informació: http://salutmental.info

Cinema
El dia 14 (Biblioteca del Fondo, 11.00
h), arribarà la comèdia de Woody Allen
Magia a la luz de la luna. Mitja hora després es projectarà a la Biblioteca Singuerlín Trolls, la cinta d’animació de Mike Mitchell. El dia 16 hi haurà més cine
familiar (Biblioteca Can Peixauet, 18.00
h) amb Hotel Transylvania 2. L’endemà
s’oferiran nous episodis de la sèrie Roma (Biblioteca Singuerlín, 18.00).

Petita infància
Gramamás ofereix un espai de joc de la
petita infància. Amb materials naturals,
les famílies gaudiran amb un taller avui,
dia 13 (17.30), al Centre Cívic del Riu.

‘Paraula de Santa Coloma’: Roser Caño i
Paco Santana presenten els seus llibres
«Paraula de Santa Coloma» és el nom
del programa de foment de la lectura i
de promoció de la literatura colomenca
que arriba cada primavera al voltant de
la festivitat de Sant Jordi. El llibre n’és el
protagonista. Avui, 13 d’abril (19.00),
tindrà lloc a la Biblioteca Central la presentació de la novel·la Niños de la noche,
l’autor de la qual és el colomenc Paco
Santana (Ed. Tandaia). El dia 18
(19.30) serà el torn d’una altra autora
colomenca: Roser Caño Valls presentarà el llibre de relats A través del riu, editat per Lakibuks, a Can Sisteré.
Les biblioteques de la ciutat juguen un
paper primordial en el desenvolupament del programa. En aquest sentit,
cal destacar la presentació del còmic
Espacios en blanco, a càrrec del seu autor, Miguel Francisco, a la Biblioteca
Can Peixauet, avui, dia 13 (19.00). El
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Teatre: ‘Actrius’
Del 13 al 29 d’abril, el Teatre La Colmena
acull l’obra Actrius. Una jove s’entrevista
amb tres actrius veteranes per preparar
un càsting, i veu que la veritat té molts
prismes perquè les experiències s’expliquen des de la subjectivitat de cadascú.
La reserva d’entrada per a aquesta obra
d’homenatge a Josep M. Benet i Jornet
s’han de fer escrivint a entrades@teatrelacolmena.cat o trucant al 93 385 26 82.
Lloc: carrer de Francesc Viñas, 5
Preu: 6 € (Amics del Teatre, 4 €)

dia 16 (18.00) aquest centre acollirà un
taller de roses i poemes. A la Biblioteca
del Fondo, a partir el dia 17, es podrà
veure la mostra infantil «S’ha escrit un
crim», i l’endemà estrenarà l’exposició
de videoart «Book as a Totem». Finalment, la Biblioteca Singuerlín farà el
taller Fent un llibre el dia 17 (17.15), en
col·laboració amb la Fundació Tallers.

Passarel·la de moda
El dia 14 (de 17.00 a 21.00 h), l’ACI
farà una passarel·la de moda a la
plaça del Rellotge. Hi participaran
més de trenta establiments. Entre altres coses, cal destacar l’actuació del
mag Fleky i la col·laboració d’escoles
de ball que hi posaran música i color.

El Festival Holli, al parc de Can Zam

Casals esportius

Diumenge, 15 d’abril (d’11.00 a 18.30 h), se celebrarà la vuitena edició del
Festival Holi Barcelona al parc de Can Zam. Milers de persones es llançaran quilos de pols de pètals de flors al so de la música Bollywood. Aquesta és una tradició hindú, una festa a l’aire lliure, popular i gratuïta. Hi haurà sis grans tirades de
pigments acolorits (gulaal). Hi actuaran 15 companyies de dansa i més de 200
ballarins procedents d’arreu de Catalunya. La festa es completarà amb activitats
de creixement personal com el ioga i una zona de pícnic.

Avui, dia 13, acaba el termini per a la
presentació de sol·licituds als casals esportius d’estiu. Les entitats esportives
interessades han de tramitar a l’OIAC
la instància i el projecte esportiu.

Teatre familiar
Suffragettes

L’òliba, ocell de l’any

Triballcoloma

El dia 14 (19.00) s’obriran les portes del
local de Les Suffragettes, al carrer de la
Vistalegre, 5-7, a les dones que vulguin
compartir pensament i acció feminista.

El dia15 (11.30) hi haurà el taller L’òliba, ocell de l’any. Informació: 618
00 72 30, Facebook d’Ecometropoli i
ecometropoli@gramenet.cat

El dia 15 (18.00) se celebrarà un altre
taller concert del grup de danses Triballcoloma amb l’actuació de Terra
de Sons al CTPC Joan Pairó.

Es busquen vídeos
antics de la ciutat
Un equip de periodistes i cineastes
està fent un documental sobre el Pla
Popular i busca imatges de vídeo antigues de la ciutat, per la qual cosa
demana a la ciutadania que en tingui
que hi col·labori. Hauran de ser imatges, com a màxim, dels anys 80: des
de vídeos de la Santa Coloma rural
fins a gravacions domèstiques amb
escenes familiars on es vegi una mica
la ciutat (casaments, sortides, etc.).
Les cintes es poden portar al Museu
Torre Balldovina, de dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 i de 18.00 a
20.00 h (dissabtes i diumenges
d’11.00 a 14.00 h). Informació: documentalfds@gmail.com.

Contes, cançons i musiquetes és l’espectacle familiar que Cesc Serrat & Isaac
Elies faran al Sagarra el dia 15 (12.00).
Són contes i cançons explicats per un
narrador rondallaire i un músic. Preu:
8 € (descomptes habituals).

Semifinal del certamen Petit Xef 2

Bailes de salón

Dissabte, 14 d’abril (10.00), el col·legi Sant Just acollirà la semifinal de la segona edició del concurs Petit Xef. Hi participaran un centenar de nens i nenes
alumnes d’una vintena d’escoles de la ciutat. Enguany hi ha tres categories (plat
fred, calent i postres) i els 3 concursants millor avaluats de cadascuna participaran
a la final on cuinaran el seu plat. Això serà el proper 12 de maig a l’Escola de Restauració. Com a l’edició de l’any passat, el concurs, impulsat per l’Ajuntament, pretén fomentar les pràctiques saludables i el talent a la cuina de la ciutadania més
jove en el marc d’una festa familiar.

Están abiertas las inscripciones para
las clases de baile de salón en el Instituto Numància (c. Prat de La Riba,
118), organizadas por el CDB San-Ba.

Capacitats al màxim

Xerrada

Aula de la Gent Gran

El dia 28 s’impartirà a la Biblioteca del
Fondo un taller per potenciar les capacitats de cadascun, que és obert a tothom
però s’adreça especialment a les persones que fan voluntariat a la ciutat. Per
participar-hi, cal fer una inscripció prèvia
omplint un formulari que hi ha al web del
Punt del Voluntariat o trucant al 93 462
40 79. El termini acaba el dia 20.

El 18 d’abril (17.00) tindrà lloc una xerrada informativa sobre educació postobligatòria a la Biblioteca de Fondo (c.
Massenet, 28). La sessió abordarà com
afrontar aquesta transició educativa, i
donarà eines i orientacions a les famílies per acompanyar els seus fills i filles
en el procés d’elecció i presa de decisions quan finalitzen l’ESO.

«Perspectives econòmiques per al 2018...
i més enllà”» és el tema de l’Aula d’Extensió Universitària del CEP del dia 18
(17.30), que serà a càrrec de Joan Tugores (catedràtic d’Economia).

Información: de 14.00 a 22.00 h en los teléfonos
670 771 161 676 659 542 y en mferrari_andujar@hotmail.com y cbdsanba@gmail.com

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

