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Los grupos políticos
municipales se
pronuncian sobre la
igualdad de géneros
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Els centres
d’ensenyament
preparen una jornada
de portes obertes
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L’1 de març tindrà lloc
la cerimònia de
lliurament dels Guardons
de l’Esport Colomenc
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Contra las desigualdades de género

Bartomeu Muñoz i Calvet.
Alcalde de
Santa Coloma de Gramenet.

Trabajar por la erradicación de las desigualdades de género es un compromiso y una responsabilidad del Ayuntamiento. Para ello diseñamos
un conjunto de herramientas que van más allá de la política asistencial en
el tratamiento de la problemática de la mujer. Esta orientación queda
patente en las nuevas funciones que pronto asumirá el Centre d'Informació i Orientació a la Dona, que será un gran centro de recursos, de
atención y asesoramiento a la mujer y a la ciudad. Quiero también destacar la auditoría de género que estamos elaborando, que aportará datos
sobre la situación de las mujeres colomenses y será referente para toda
Cataluña. En breve celebraremos el Día Internacional de la Mujer y el I
Congrés de Dones del Barcelonès Nord. Participad y avancemos juntos.

Entrevista amb
Eva Moreno, autora
del llibre ‘És l’hora
del Tapersex’
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OPINIÓ

2
Malgrat el reconeixement
de la igualtat d'oportunitats
entre homes i dones per
part de la Constitució i les lleis que deriven, la realitat quotidiana ens indica que la discriminació per raó
de sexe continua present en la nostra societat. Per
això, el primer objectiu de les forces democràtiques
progressistes, amb les quals hem de col•laborar tots,
dones i homes, és fer efectiu el principi d'igualtat i
eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe.
Allà on governem les forces progressistes, hem
posat en marxa mesures legals, reglaments i eines adequades per aconseguir aquest objectiu,
com és el cas de Santa Coloma de Gramenet. A
més, ho fem intentant donar resposta a les reivin-

La reflexió i l'acció política feminista amb relació a la situació internacional han de vincular la feminització de la
pobresa al debat sobre el paper de les dones, com a
víctimes de violència i agents de pau a escala internacional, i del vincle entre el discurs feminista i l'ecologista, com a respostes a l'evolució d'un sistema injust
en el present i en el futur. La distribució dels treballs, els
temps i la riquesa entre homes i dones al nostre país és
molt desigual: la taxa d'ocupació femenina és del
47,7% mentre que la masculina arriba al 68,20%. Pel
que fa al treball domèstic, les dones hi dediquen 23 h
a la setmana, els homes només hi dediquen 7 h. A més,
hi ha una diferència entre els treballs ocupats majo-

La igualdad entre hombres y mujeres es un
principio fundamental de
la democracia. No obstante, sigue habiendo discriminaciones por
razón de sexo y esta persistencia en las desigualdades exige la aplicación de medidas específicas a favor de las mujeres, ya que la plena
realización de la democracia requiere de la participación de toda la ciudadanía de forma igualitaria en la economía, la toma de decisiones y en
la vida social, cultural y civil.
Desde nuestro partido creemos firmemente en
la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y por ello apoyamos todas las iniciati-

Això digué Fray Luis de León
l'any 1576 en el seu retorn a
la Universitat de Salamanca
després d'haver estat empresonat per la Inquisició. Segles després, en la
dictadura de Primo de Rivera i en una situació de
desterrament i exili, Miguel de Unamuno va citar el
seu predecessor a les mateixes aules. La intenció
era fer veure que reprenien la seva activitat allà on
l'havien deixat. Avui, afortunadament, la Inquisició
i les dictadures ja són història, però sembla que les
coses no canvien amb el pas del temps.
Dic això perquè les reflexions que vaig fer sobre
el Dia de la Dona de l'any passat es repeteixen
sense que hagi canviat gairebé res: “(...) la igual-

Compromesos per la
igualtat de gènere
dicacions de les organitzacions de dones. Vull reconèixer el protagonisme, per la tasca voluntària i
compromesa, dels col•lectius de dones, i també
d'homes, en la defensa de la igualtat i la no-discriminació de la dona.
Des que som al govern, hem creat la ponència de
Dona i Igualtat, el Departament municipal de la Dona, el Centre d'Informació i Orientació per a la Dona, el Consell de la Dona, a més d'impulsar el Pla
d'igualtat. També col•laborem amb altres institucions i serveis, com la Casa d'Acolliment de Dones

Polítiques de gènere
al 100%
ritàriament per homes i els ocupats majoritàriament
per dones. Les dones treballen sobretot en tasques de
cura o d'assistència, poc valorades. Les dones grans
són el grup social més empobrit, ja que no han cotitzat, han viscut una època en què es penalitzava la participació femenina en el mercat laboral, amb una forta
discriminació en l'àmbit educatiu, i en què les oportunitats de tenir un projecte de vida propi eren escassíssimes. Les més joves han tingut més formació, però
pateixen doble jornada, discriminació salarial i precarietat laboral, s'emancipen abans que els nois, però

Más oportunidades y
respeto para todos
vas encaminadas a hacer que nuestra sociedad
sea cada vez más respetuosa con la igualdad de
derechos y obligaciones para ambos sexos.
Rechazamos todas las políticas que discriminen
a la mujer, y creemos necesario que se siga
apostando por que los más pequeños cuenten
desde sus primeros años de vida con las mismas
oportunidades para desarrollarse en nuestra
sociedad y no sean discriminados ni a la hora de
buscar trabajo, ni en el salario que se perciba, ni
por estar esperando un hijo; para conseguirlo,

‘Como decíamos
ayer...’
tat no s'aconseguirà de veritat fins que considerem tothom de la mateixa manera, però també
quan siguem estrictes amb qui actua de manera
desigual. Per això CiU demana: 1) que en els contractes amb l'Ajuntament, a les empreses se'ls
demani que apliquin un sou igual per a homes i
dones per la mateixa categoria; 2) que es demani
un compromís a les empreses concessionàries
que permeti el seu personal tenir jornada flexible
segons les necessitats familiars i del lloc de feina;
3) que les entitats no puguin firmar convenis amb

Maltractades i el Centre de Planificació Familiar.
Aquestes són mostres del nostre compromís amb
la igualtat, però ben segur que tot és millorable, i
més en aquest camp. Estem pendents del desplegament de les noves lleis per a la igualtat, contra la
violència de gènere o la dependència. En col•laboració amb les associacions de dones colomenques
i d'homes que també hi han de
participar, treballarem per assegurar la bona aplicació d'aquestes normes.

Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

en pitjors condicions i, si exerceixen la maternitat, són
el col•lectiu més vulnerable en el mercat de treball.
A Catalunya cal fer una valoració positiva de les polítiques públiques per afavorir la igualtat i la llibertat de
les dones en el darrer període. En són exemples clars
el nou Estatut, el V Pla d'acció i desenvolupament de
les polítiques de dones i l'avantprojecte de Llei de
drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista —
si bé resulta preocupant que encara no s'hagi aprovat—, així
com el suport al teixit associatiu.

Loli Gómez Fernández. Portaveu
del Grup Municipal d’ICV-EUiA

apoyaremos todas las políticas que fomenten la
igualdad de oportunidades y de trato en todos
los ámbitos de nuestra vida.
Avanzar por este camino no es fácil, pero la meta es llegar a la relación entre iguales.

Ma. Carmen Sáez Belver. Portavoz del Grup Municipal Popular

l'Ajuntament si no respecten la igualtat. Són propostes que poden semblar dures, però cal actuar
amb energia si volem ser justos. CiU no creu en
discursos fàcils ni en una paritat aparent per fer
fotos però que després no es compleix. Les persones s'han de valorar pel que són, i si de veritat
es pregona la igualtat, cal ser conseqüents i aplicar-la de veritat (...)” La nostra
demanda a l'Ajuntament continua en peu. Espero que l'any
vinent no haguem de repetir la
frase.
Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU

ACTUALITAT
El 4 de març hi haurà
un tall a la línia 1 de
metro a Santa Coloma
La línia I del metro quedarà tallada
el diumenge 4 de març, des de les 5
del matí (hora d’inici del servei) fins
a les 17 hores entre les estacions de
Santa Coloma i Fondo. El motiu
d’aquest tall és fer obres de millora
i seguretat del tram esmentat. Per
tal de garantir el servei de transport, hi haurà autobusos llançadora
des de l’estació de Santa Coloma a
la de Fondo i en sentit invers.

Beques del Centre
Europa Jove
Al Centre Europa Jove trobareu infomació sobre convocatòries, com les
beques Fulbright per a titulats superiors o les del Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris. També hi trobareu una convocatòria de beca
sobre cooperació internacional i informació sobre l’estada, del 27 de març a
l'1 d'abril, a Portugal, a propòsit del
programa Youth in action, per a voluntaris i professionals que treballen
amb joves. Més informació, al carrer
del Rellotge, 21, i al tel. 93 392 10 46.
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Els centres docents públics preparen
jornades de portes obertes per les famílies
P roperament començarà el
diverses iniciatives per inprocés de preinscripció per al curs
escolar 2007/2008. Amb aquest
motiu, els centres docents públics
obriran les seves portes perquè totes les famílies interessades puguin
visitar les instal•lacions, informarse dels serveis i conèixer l'organització i el projecte educatiu. Els professionals dels centres atendran les
persones que s'adrecin a les escoles i els instituts durant aquestes
dates.
El calendari de les jornades de portes obertes d'enguany serà el
següent:
! Centres d'educació infantil i
primària públics: 27 i 28 de febrer
! Instituts públics d'educació secundària: 28 de febrer i 1 de març
L'horari de visita i les activitats organitzades són diferents a cada
centre. Per tant, es recomana trucar abans per concertar les visites.
Les escoles bressol municipals rea-

litzaran les jornades de portes
obertes durant la segona setmana
d'abril, ja que el període de preinscripció en aquests centres serà durant les primeres setmanes del mes
de maig.
L'Ajuntament ha posat en marxa

formar les famílies amb fills
en edat d'escolarització (3
anys) o de continuar estudiant a l'educació secundària obligatòria (12 anys). En
aquest sentit, s’ha editat
una guia dels centres docents de la ciutat que està
arribant als domicilis durant
aquesta setmana. També
s’ha fet un fullet amb totes
les dades sobre el procés
de preinscripció. Finalment,
a l'Oficina Municipal d'Escolarització, es proporciona
informació sobre el procés
de preinscripció i matrícula,
així com qualsevol altra informació
relacionada amb l'escolarització
dels infants.
Més informació, a l’avinguda d’Anselm de Riu, 125, i als telèfon 93
462 40 62 - 93 462 40 69 (a/e: escolaritzacio@gramenet.diba.es).

Tratamiento
antideslizante en calles
El próximo 1 de marzo se llevará a
cabo un tratamiento superficial antideslizante en las aceras de la calle
de Garcilaso de la Vega. Este mismo sistema se aplicará en la calzada de la calle de Wilson.

Dia festiu d'obertura
del comerç
Atesa l'Ordre IUE/584/2006, de 14
de desembre, per la qual s'estableix
el calendari d'obertura dels establiments comercials els diumenges i
festius per a l'any 2007, i on es preveu la possibilitat que els ajuntaments puguin substituir un o dos
dels dies d'obertura autoritzada
per una o dues de les seves festes
locals, l'Ajuntament, després del
consens amb l’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI), ha aprovat en la Junta de Govern de data
13 de febrer de 2007, la substitució
del dia 15 d'agost pel dia 24 de setembre del 2007 com a dia festiu en
què els establiments comercials de
Santa Coloma de Gramenet poden
romandre oberts al públic.

Es ret homenatge a 108 parelles colomenques
que commemoren les seves noces d'or
L

’Ajuntament va fer diumenge passat, 18 de febrer,
un homenatge a les parelles de la ciutat que celebren les
seves noces d’or. Es tracta d’un homenatge que el consistori vol oferir als matrimonis amb cinquanta anys de
convivència, en reconeixement al respecte i el compromís que han fet possible una unió duradora.
Enguany –la darrera trobada va ser el 2004— s’han
reunit 108 parelles, que han fet els cinquanta anys de
casats els anys 2005 i 2006 o que ho faran durant el
2007, en un restaurant de la ciutat. L ’alcalde de la ciutat, Bartomeu Muñoz, va presidir la trobada i va lliurar

un record a tots els assistents.
L’Ajuntament de Santa Coloma ha anat definint durant
els darrers anys una política de promoció de la participació i de suport i atenció a la gent gran amb l’objectiu
de potenciar la seva implicació en la realitat social de
la ciutat, i d’aconseguir els màxims nivells de qualitat
de vida. Com a expressió integral i concreta de la voluntat política de millora de l’atenció a la gent gran
l’Ajuntament ha elaborat, amb el suport de la Diputació, el Pla de la gent gran, que es farà públic les properes setmanes.

ACTUALITAT / A FONS
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El compromiso municipal por la igualdad
de género se ha intensificado en los últimos años con un conjunto de acciones y
medidas orientadas a fomentar los servi-

cios dirigidos a la atención especializada a
las mujeres, sus oportunidades y los espacios de encuentro y participación, favoreciendo y promoviendo la igualdad en to-

dos los ámbitos. De las 123.072 personas
que están empadronadas actualmente en
Santa Coloma, 60.130 son mujeres, casi la
mitad de la población.

CASI LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE SANTA COLOMA SON MUJERES

El Ayuntamiento favorece que se apliquen
en la ciudad políticas dirigidas a eliminar
las desigualdades por razón de género

L

a proximidad de la fecha del 8
de marzo, Jornada Internacional de
la Mujer, propicia la reflexión colectiva sobre la situación en que se encuentran las mujeres de Santa Coloma de Gramenet con respecto a su
derecho a la igualdad de oportunidades.
El Ayuntamiento, como institución
pública favorece la erradicación de
las desigualdades existentes entre
mujeres y hombres en los distintos
ámbitos de la vida social, laboral y
cultural con políticas que buscan la
eliminación de cualquier discriminación.
Las distintas acciones y políticas
municipales persiguen incentivar
la participación y representación,
ampliando paulatinamente los recursos que tienen como fin mejorar
la atención y los servicios que
están destinados especialmente a

supondrán, además, un nuevo paso
adelante en la filosofía del centro. El
nuevo equipamiento resultante toNuevas instalaciones, nuevos horima la denominación de Centre d'Inzontes
formació i Recursos per Dones
(CIRD) con el fin de reflejar los nueEl servicio municipal referente de invos objetivos y orientación.
formación, asesoramiento y orienDe esta forma, además de los servitación para todo tipo de temas relacios fundamentalmente asistenciacionados con la mujer es el CIOD
les de asesoramiento y atención
(Centre d'Informació i Orientació a
jurídica y psicológica -por los que se
la Dona), donde un equipo multidisatendió a 791 mujeres en 2006-, el
ciplinar de profesionales ofrece aseCIRD quiere evolucionar para consoramiento y servicios diversos.
vertirse en centro neurálgico en lo
Actualmente ubicado en la calle
referente a sensibilización y preSant Carles, 12, el CIOD dispone de
vención. Así, el
nuevas instalacioCIRD pasará a
nes en la plaza
En el año 2006
convertirse en un
Montserrat Roig,
centro de interque ocupará en
unas 800 mujeres
cambio y en un
breve. Estas nuefueron atendidas
espacio de privilevas dependencias
en el CIOD
gio para captar y
-más amplias y
conocer a fondo
mejor equipadasatender las necesidades de las mujeres.

las necesidades expresadas por las
mujeres de Santa Coloma.
Un factor decisivo para desarrollar
políticas de género es la proximidad. El Centre d'Informació i Recursos per Dones se constituye como
una magnífica oportunidad para generar un espacio de referencia para
las mujeres de la ciudad, tanto para
atender sus necesidades como para
establecer un diálogo que refuerce
su conciencia como ciudadanas de
pleno derecho y permita hacer visibles sus necesidades.
En definitiva, la nueva orientación
del CIRD de Santa Coloma quiere diferenciar la vertiente asistencial y la
atención a situaciones límite y su
vertiente como centro de información y recursos que tiene como misión garantizar y avanzar en los derechos de las mujeres en su
condición de ciudadanas.

ACTUALITAT / A FONS
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El primer Congrés de Dones del Barcelonès Nord
s’inaugura el proper 9 de març al Teatre Sagarra
A

mb la voluntat i el compromís
d’avançar en els mecanismes de
participació social i política de les
dones i amb la finalitat de debatre i
aconseguir propostes per assolir
unes ciutats més igualitàries, els
ajuntaments de Badalona, Tiana,
Montgat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma organitzen el I Congrés de
Dones del Barcelonès Nord, que se
celebrarà els dies 9 i 10 de març a la
nostra ciutat i a Badalona.
Totes les dones dels municipis de la
comarca que ho desitgin tenen
l’oportunitat de debatre temes relacionats amb l’ús del temps, la utilització dels serveis i els espais públics i les xarxes de relació i
convivència.
L’objectiu és afavorir que la perspectiva de les dones estigui cada

cop més presents en les polítiques
que es desenvolupen en l’àmbit local. També es pretén sensibilitzar la
gent de la importància de la participació de les dones en la presa de
decisions i de les polítiques d’igual-

La mostra ‘Violència: tolerància
zero’ romandrà a la plaça de la
Vila fins al dia 21 de març

L

’exposició itinerant de l’Obra
Social de la Fundació La Caixa
“Violència: tolerància zero”, s’inaugura dilluns, 26 de febrer (13 hores), en una carpa instal•lada a la
plaça de la Vila, on romandrà oberta, de 9 a 14 i de 15 a 20 hores de
dilluns a divendres i d’11 a 15 i de
17 a 21 hores els dissabtes, diumenges i festius fins al dia 21 de
març.
Aquesta mostra, adreçada a tots els públics, vol
contribuir a sensibilitzar
la ciutadania en torn a la
lluita contra la violència
de gènere, la violència
domèstica i els maltractaments. En cinc espais diferenciats, es ressalta la
importància de la prevenció tant en l’àmbit familiar com en l’escolar,
mitjançant l’educació en
valors, i l’eliminació de
qualsevol justificació social associada al maltractament i s’informa dels
diversos recursos existents per a les víctimes.
La mostra recorre diverses ciutats d’Espanya, i
està encaminada a elimi-

nar qualsevol justificació social associada als maltractaments i ens
ofereix un recorregut complet que
parteix de la identificació del problema, i continua amb una anàlisi,
un diagnòstic i la proposta de vies
de prevenció. L’entrada a l’exposició és gratuïta i hi ha la possibilitat
de realitzar visites escolars amb cita
prèvia al telèfon 93 462 25 34.

tat de les nostres ciutats.
L’obertura d’aquest Congrés tindrà
com a escenari el Teatre Josep Maria
de Sagarra de la nostra ciutat (19 hores) i serà presidida per la consellera
de Treball i pels alcaldes i l’alcaldes-

sa de les ciutats de la comarca.
Totes les persones de Santa Coloma interessades a participar-hi
se’n poden informar i fer la inscripció al CIOD, al carrer de Sant Carles,
12. Telèfon 93 466 14 11.

El Consell de les Dones es el
órgano máximo de participación
de las mujeres en la ciudad

D

esde
el
año
2002, el
organismo que
aglutina a
todos los grupos de mujeres, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de todo tipo para temas relacionados con la igualdad de
género en nuestra ciudad es el
Consell de les Dones.
Se trata de un organismo permanente de participación y de carácter

consultivo.
Una treintena
de
personas
son
sus
miembros
activos y con derecho a voto, pero
sus sesiones, que se realizan al menos dos veces al año, tienen carácter abierto, y todas las personas interesadas pueden asistir y aportar
su opinión. El Consell está presidido
por el alcalde o, por delegación, por
la regidora de la Dona.

El Ayuntamiento ha encargado
la elaboración de una auditoría
de género en la ciudad

P

or encargo del Ayuntamiento, la Diputación de Barcelona está llevando a cabo desde hace unos meses en nuestra ciudad una Auditoria de género. Se trata de obtener, mediante análisis y encuestas, una radiografía
de la población colomense y de los equipamientos de que dispone. El objetivo es conocer en qué situación se encuentran las mujeres de esta ciudad y, a partir de los datos que proporcione el estudio, poder elaborar un
Plan de igualdad para Santa Coloma, que ha de ser una herramienta colectiva para erradicar la posible discriminación que padecen todavía las mujeres en diversos ámbitos.

ACTUALITAT
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El premio FAC a la
labor social, para la
Fundació Alquimistes

Malgrat la pluja, hi va haver festa de Carnaval
E l temps no va perdonar i el

La Fundació Alquimistes ha sido galardonada con el premio FAC a la labor social 2006. La FAC (Federación
Andaluza de Comunidades) se reúne anualmente para conmemorar el
día de Andalucía y hacen un reconocimiento público a las personas,
entidades u organismos que han
presentado una trayectoria destacada en la mejora social; en este
caso, Alquimistes, ha sido agraciado por su aportación social a través
del teatro, tras una trayectoria de
diez años y con destacado y unánime reconocimiento del público y los
profesionales del sector por obras
como El rey Lear y Romeo y Julieta.

Carnestoltes va arribar xop. Malgrat
la pluja la Rua va sortir i les comparses van poder fer l'arribada a la
plaça de la Vila. Els guanyadors del
concurs van ser “Pirates del Besòs”,
del CRIJ Rellotge XXI (comparsa
més artística); “En vols un troset?”,
de l'AMPA Joan Salvat Papasseit, (la
més original), i “¿Algo se cuece en
la Guinardera?”, de la Associació de
Veïns de la Guinardera (la més marxosa). El premi a la disfressa individual va quedar desert en no ser
possible fer el ball de Carnaval.
El Servei de Cultura i la Comissió de
Festes volen fer arribar el seu agraïment a totes les entitats i persones
que van esmerçar molta il•lusió i esforç en la preparació de les seves
comparses, tant a les que van prendre part a la Rua com a les que davant les inclemències meteorològiques van optar per no fer-ho.
Aquesta és la relació de comparses
d’enguany: “Pilaricas Sisters”, Casa
d’Aragó; “¿Algo se cuece en la Guinardera?”, Associació de Veïns de la
Guinardera; “Batucadavis”, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes;
“¿Para bailar la bamba qué necesitas?”, Centre de Dansa Los Mulero;
“El Genís al país de Liliput”, AMPA
Rosselló Pórcel i Colla de Gegants;
“Las chicas alegres”, Grup de Dones
del Riu Nord; “Los Telefónicos”, Escuela de Danza Yolanda Valero; “En

Lliurament dels
Guardons de l’Esport
Colomenc
L’1 de març (19.30 h) tindrà lloc al
Teatre Sagarra la cerimònia de lliurament dels Guardons de l’Esport Colomenc. Les distincions que s'atorgaran seran les de mèrits, ascens de
categoria, campió en alguna disciplina esportiva, mencions especials,
difusió de l'esport i de la imatge de la
ciutat i homenatge a una trajectòria
esportiva. L'esperit d’aquesta festa
és senzillament premiar la tasca feta
per tots els esportistes colomencs al
llarg de la temporada.

LA FOTO

vols un troset?”, AMPA Joan Salvat
Papasseit; “Silenpop”, Silentel SL;
“Tropical”, Alquimistes Teatre; “Marenco.nes”, Casa de Málaga; “Carrera de avestruces”, Esplai Buenoyqué!; “No corris nen”, Associació
Esport i Salut; “Pirates del Besòs”;

“Con orejas y a lo loco”, Colonia
Egabrense; “La mar de salados”, IES
Torrent de les Bruixes; “O monte se
queima”, Airiños da Nosa Galicia;
“Picapiedras en acción”, Associació
de Veïns del Riu Nord, i “Els Pirates”,
CRIJ Rellotge XXI.

BREUS
!Antics alumnes de l’IES Puig Castellar
Aprofitant les jornades de portes obertes, el proper 3 de març, dissabte, de
10 a 14 h, l'IES Puig Castellar convida totes les persones interessades a una
trobada d'antics alumnes per tenir l'oportunitat de mostrar a la pròpia parella i als fills el centre on van estudiar la secundària. A les 12 h, a la sala d'actes, hi haurà una acte central per presentar la proposta de creació de l'Associació d'Antics Alumnes, i a les 13 h, una degustació de migues preparades
pels pares i les mares de l'AMPA. Si voleu més informació sobre la jornada,
consulteu l'agenda de la nostra pàgina web: http://iespuigcastellar.xeill.net.

!Acogida de niños saharauis
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui hace un agradecimiento público a todas las persona y entidades de nuestra ciudad que han colaborado en
la recogida de casi 5.000 kilos de comida para enviar a los campamentos de
refugiados. Por otra parte, las familias interesadas en acoger un niño saharaui este verano, pueden ir a la reunión explicativa del proyecto, que tendrá
lugar el 5 de marzo (20 h.), en la Casa de la Solidaritat i la Pau (Irlanda, 39).
Más información, en los teléfonos: 93 468 02 15 y 976 77 90 01.

! Torna el Bus de les Professions
El Bus de les Professions, un vehicle amb informació sobre la formació professional i els cicles formatius i amb un aula d'orientació sobre el futur acadèmic dels joves, està al parc d'Europa del 23 al 28 de febrer. Hi haurà visites
organitzades per als centres educatius, per a grups d'alumnes de 3r i 4t d'ESO, principalment, amb reserva prèvia, de 9.30 a 12 i de 15 a 16.30 h. El Bus
romandrà obert al públic en general de 17.30 a 19 h els dies 26 i 27.

!El feminismo, a debate
DRISS LAKHOUAJA S'ENDU EL SEU CINQUÈ CROS AMORÓS. L'atleta de nacionalitat marroquina, veí de Santa Coloma de Gramenet, Driss Lakhouaja (Fila
Team) va imposar-se en el 37è Cros Amorós amb gran autoritat davant els
corredors d'origen africà Abdelhak Sabhi (categoria promesa), Mohamed
Fariz i Outman Otabich. En categoria femenina, la primera que va arribar a la
meta va ser l'atleta del FC Barcelona Meritxell Calduch. La prova es va celebrar en un gran ambient i amb més de 2.000 espectadors a Can Zam.

El grupo de Dones Petra Kely organiza la charla “El feminismo, hoy” el 1 de
marzo (18 h.) en los locales del Foc Nou, junto a la Església Major.

!Cena de mujeres
El 17 de marzo (21 h.), la Coordinadora de Dones de Santa Coloma organiza
su tradicional cena anual, que será amenizada con un baile. Más información
e inscripciones, en las asociaciones y grupos de mujeres de la ciudad y en el
teléfono 93 391 51 79.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
Concert
Avui, 23 de febrer (21.45 h), dins
de la XXI Temporada de Concerts
de Can Roig i Torres i sota el títol
“Sona el barroc, canta el barroc”,
Maria Montes (violí barroc), Marta
Redondo (traverso); Adriana Aranda, Cristina Segura, Patrícia Escudero i Cristina Blanco (sopranos);
Jordi Ribell (clavicèmbal), i Meritxell Pastor (piano) interpretaran
obres de Vivaldi i Giussani. L’entrada és gratuïta.
Lloc: Biblioteca Central.

Tertúlia literària
El 26 de febrer (21 h), l’Àrea Cultural Oriol organitza una nova tertúlia
literària. Dirigida per Carme Catà,
tindrà com a convidat especial
Amancio R. de la Morena, actor,
poeta i rapsode, amb acompanyament musical a càrrec de la pianista
Rosa Maria Tomàs i Casals.
Lloc: carrer Nou, 4.
Preu: 4 euros
Tel: 93 385 30 05

L’Hora del Conte
! Coincidint

amb la celebració de
l’Any Internacional del Sol l’1 de
març (18 h), a la Biblioteca Central,
Silvia Barragán narrarà La filla del
sol i de la lluna.
! La Terra és com un gran inflable
és el conte que explicaran Mar Aubeso i Manel Tomás el 28 de febrer
(18 h) a la Biblioteca Can Peixauet.
A continuació hi haurà un taller de
manualitats.

Aula de Salut Segle XXI
“A mi no em fa mal res, però la tensió
arterial és elevada i el colesterol continua pujant...”. Aquest és el tema de

Farmàcies
Divendres 23
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dissabte 24
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Diumenge 25
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dilluns 26
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
Dimarts 27
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dimecres 28
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dijous1
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
•Aquestes tres farmàcies obren cada dia
de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24;
Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7, i
passatge d’en Caralt, 22.

Can Sisteré exhibe los fondos
pictóricos de Córdoba en
la exposición ‘Tipismo andaluz’

H

oy, 23 de febrero (21 h.),
tendrá lugar en Can Sisteré la inauguración de la exposición “Tipismo
andaluz. Fondos pictóricos de la Diputación Provincial de Córdoba”.
Esta muestra artística forma parte
de los actos de conmemoración del
Día de Andalucía.
La Diputación de Córdoba exhibe
en Can Sisteré parte de sus importantes fondos pictóricos. “Tipismo
andaluz” describe la Andalucía an-

cestral, evocando una realidad que
hunde sus raíces en los más íntimos
sentimientos y en una arraigada y
profunda humanidad. Las obras
que forman parte de la exposición
respiran una fuerte personalidad,
conjugando el espíritu andaluz con
un estilo netamente costumbrista
que se recrea en las escenas de la
vida cotidiana. Aquí confluyen algunos de los pintores andaluces
más relevantes del último siglo.

la propera taula rodona de l’Aula de
Salut Segle XXI, que organitza el Servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament i que tindrà lloc el dia 27
(18.30 h ). Hi parlaran Javier Sobrino,
responsable de la Unitat d'Hipertensió Arterial de la Fundació Hospital de

l’Esperit Sant, i Mar Isnard, adjunta
d'Infermeria del CAP Fondo.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Música celta
El 24 de febrer (22.30 h) tindrà lloc

Arriba al Sagarra l’adaptació de
‘La strada’, de Federico Fellini

E

l forçut Zampanó
compra Gessamina a la
seva mare i se l’emporta pels pobles com a
companya artística. La
seva vida transcorre
sòrdida i rutinària fins
que Gessamina coneix
el foll, un fonambulista
músic, amb talent i gran
poder de seducció, que
confia en les possibilitats artístiques de Gessamina. El foll i Zampanó ja es coneixen.
Unes
circumstàncies
misterioses del passat
semblen haver creat
una terrible rivalitat entre ambdós. Aquest és l’argument
de La strada, l’adaptació que ha fet
Gerard Vázquez de la versió original de Fellini i que es pot veure
avui, dia 23 (22 h), al Teatre Sagar-
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l’actuació del grup colomenc de
musica celta Hambrest. Després de
l'actuació hi haurà una jam session.
L’entrada és gratuïta.
Lloc: Centre de Creació Musical Molinet, avinguda de Mossèn Pons i
Rabadà, s/n (parc del Molinet)
Telèfon: 93 466 54 49.

Exposició
L’Àrea Cultural Oriol acull una mostra de pintura a l’oli de l’artista
Magdalena Bernat i Oliver. La majoria dels quadres fan referència a indrets de la seva Mallorca natal.
Lloc: carrer Nou, 4.

Sardanes
El dia 25 (12 h) hi haurà una ballada
de sardanes amb la Cobla Premià.
Lloc: plaça de Catalunya.
Organització: Patronat pro Aplec /
Amics de la Sardana del Centre Excursionista Puigcastellar.

Flamenco
La Casa de Málaga celebrará el sábado, día 24 (21.30 h.), una velada
flamenca. Al cante estarán Pepe
Rey, Federico el Alpujarreño y
otros invitados, y a la guitarra, Luis
Quirós.
Lugar: Mestre Martorell, 5.

Anunci

ra (preu: 15 euros). L’obra està dirigida per Xicu Masó i la interpreten Carles Martínez, Míriam Alamany, Miquel Gòrriz i Meritxell
Manyoses.

Mostra gastronò
òmica a Santa Coloma
Els dies 20, 21 i 22 d'abril, a la rambla de Sant Sebastià, s'instal•larà la 1a Mostra Gastronòmica, que, amb el patrocini de l'Ajuntament de Santa Coloma i el suport de la Diputació i l'ACI, organitzarà la societat municipal Grameimpuls, SA. Tots els restaurants i establiments d'alimentació especialitzats que vulguin participar-hi s'han d'adreçar a
Grameimpuls, SA (Departament de Promoció Empresarial), al Centre d'Empreses Can Peixauet, av. de la Generalitat, 99-101 (tel. 93 466 52 24; a/e: promocio@grameimpuls.es).

Es convoca concurs públic per a la selecció d'un/a enginyer/a tècnic/a d'obres
públiques, amb caràcter temporal, i en règim de funcionari interí, per ocupar un lloc
de treball al Departament de Manteniment
de la Via Pública de l'Àrea de Serveis Territorials i Municipals.
Les bases estaran exposades al tauler d'anuncis d'aquesta corporació i es podran
recollir a l'Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana d'aquest Ajuntament. Les sol•licituds es presentaran a la mateixa Oficina
dins del termini de quinze dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al DOGC.
L'horari de l’Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana és de dilluns a dijous de 8.30 a
17.30 hores, i divendres de 8.30 a 14.30
hores.
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Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Realitza i imprimeix: Servei de Premsa i
Comunicació
http://www.grame.net
Adreça electrònica: morilloga@gramenet.diba.es
Adreça: plaça de la Vila, 1
Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
Tel. 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura
DL B-38.194/91
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L’Ajuntament publica cada any un calendari en què les protagonistes són dones colomenques que han destacat en algun àmbit
social o professional. El 2007 ha estat el de
les emprenedores. La fotografia del mes de
gener és d’Eva Moreno, propietària de la

botiga Eròtic Shop i pionera en les reunions
Tapersex. Amb el seu treball, Eva ha estat
capaç de desmitificar i posar a l’abast de
tothom el món de la cosmètica i les joguines eròtiques. La seva tasca l’agraeixen especialment les dones, les quals són majoria

en aquest tipus de trobades. Ara, per acabar d’arrodonir-ho tot, ha publicat una
guia sobre el Tapersex que resulta pedagògica i aclaridora. Diu que el llibre era necessari per descobrir el ventall de possibilitats
d’aquests productes.

EVA MORENO, GERENT D’ERÒTIC SHOP I AUTORA DEL LLIBRE ‘ÉS L’HORA DEL TAPERSEX’

“Les joguines eròtiques ajuden a allunyar
la monotonia en les relacions de parella”
—Acabes de publicar la guia de
productes eròtics Éss l''hora del Taperss exx (Ara Llibres). Creus que
existia un buit al mercat editorial?
Quin és l'objectiu del llibre?
—Sí, calia escriure sobre joguines
eròtiques, un llibre fet a casa nostra.
L'objectiu del llibre és... bé, en són
molts..., però, bàsicament, posar a
l'abast de tothom que tingui interès,
o el pugui tenir, el coneixement sobre el ventall de possibilitats que les
joguines eròtiques ofereixen amb
un llenguatge proper i clar, tal i com
succeeix en una reunió Tapersex.
—Fa més de 30 anys que l'Organització Mundial de la Salut va definir
el concepte de “salut sexual”. Des
que vas posar en marxa les reunions Tapersex, és a dir, la venda
d'articles eròtics a domicili, has percebut una millora de la salut dels
ciutadans de Santa Coloma?
—Definitivament, sí! Entre altres virtuts, les joguines eròtiques ajuden a
allunyar la monotonia en les relacions de parella. I és com una cadena. Si gaudim d'unes relacions sexuals saludables, estem més
contents, relativitzem els problemes
i millora tot el nostre entorn... Les
endorfines s'encomanen. I estic
convençuda que amb l'Eròtic Shop i
el Tapersex afegim un granet de felicitat als colomencs. I si nó fixa’t-hi.
Anem una mica més somrients, oi?
—La major part d'aquestes reunions
estan organitzades per a dones, per
quin motiu?
—Sembla que tenim més curiositat.
No fa tants anys que aquest era un
món bàsicament d'homes, parlar de
joguines eròtiques era quasi un
tabú i les sex-shop eren fosques i
tancades. Les reunions Tapersex
són tot el contrari: obertes, didàctiques i normalitzadores. Són un motiu de trobada per satisfer curiositats i fer unes rialles, a més de parlar
de sexe. Potser les dones no tenim
tants prejudicis a l'hora de reconèixer que volem saber més, que volem tenir un sexe millor.
—En quina mesura contribueixen

els articles del mercat eròtic en les
teràpies sexuals o com a palliatiu de
molèsties i problemes?
—Cada vegada més. Des de la
cosmètica eròtica a totes les joguines, tots poden col•laborar a resoldre un problema sexual. La llista és
ben llarga, cada article pot tenir una
recomanació terapèutica. El lubri-

del part i per evitar els problemes
d'incontinència orinària; els estimuladors de clítoris són de gran ajuda
en els problemes d'anorgàsmia, els
vibradors per al vaginisme... I no
acabaria. De fet, estic fent un màster
de sexologia on cada vegada més
veig l'aplicació terapèutica d'aquests productes.

“Les reunions
Tapersex són
obertes,
didàctiques i
normalitzadores”

“Santa Coloma ha
estat pionera a
relacionar les
joguines eròtiques
amb la sanitat”

cant redueix el dolor i la fricció que
provoca la seva falta durant el coit.
Els olis de massatge contribueixen
al redescubriment del cos de la parella, el que es diu focalització sensorial; les boles xineses són la
gimnàstica més recomanable per a
la recuperació del sòl pèlvic desprès

—De quina manera col•labores amb
els serveis sanitaris de la ciutat?
—De fet, Santa Coloma va ser pionera a establir aquesta relació entre el
món de les joguines eròtiques i la
sanitat. El seu exemple s'ha anat estenent per tot el país. La llevadora
M. Àngels Santandreu va ser la pri-

mera a activar les xerrades informatives per a les dones sobre les aplicacions terapèutiques de les boles
xineses per a la recuperació del
part i la incontinència. Francisca
Molero, ginecòloga i actual presidenta de la Societat Catalana de Sexologia, ens va facilitar la possibilitat de fer arribar a sexòlegs de tot
Espanya les virtuts del Tapersex.
—Tu que viatges tant, com veus l'evolució de Santa Coloma de Gramenet i quina percepció tenen de la
nostra ciutat a l'exterior?
—Ha millorat moltíssim! Però encara
em fa pena que quan dius que ets
de Santa Coloma de Gramenet et
posin una cara rara, com d'antics
prejudicis. I reconec el meu “esperit” de colomenca quan em trobo
amb algú de fora que coneix la ciutat! Potser no estaria malament fer
una campanya d'imatge de la ciutat
cap a l'exterior, però abans hi ha
moltes més coses per resoldre a
dins, oi?

