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Veïnes que treballen durant les nits
protagonitzen el Calendari de les Dones

Els centres cívics obren les inscripcions dels
tallers d'hivern amb una trentena de propostes

«Dones que fan nostra la nit» és el títol del Calendari de
les Dones 2020, i està dedicat a les colomenques amb
treballs nocturns: sanitàries, policies, taxistes, serenes...,
que vetllen per la seguretat i el benestar comunitari quan
Santa Coloma dorm. Es vol així fer un reconeixement a
la seva tasca; una aportació cabdal per a la ciutat, sovint
invisibilitzada. La presentació serà el 14 de gener, a les
18 h, a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré.

Les persones interessades a participar en algun dels
trenta tallers programats als centres cívics tenen temps
d'inscriure's fins al 17 de gener. Els cursos, que començaran a partir del dia 27, estan adreçats, com cada
any, a activitats per entrenar el cos i la ment, així com a
l’aprenentatge dels idiomes, la dansa, l'expressió i el moviment, l’art, la creativitat o la gastronomia, entre altres
temàtiques.
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El teatre català, el blues, la dansa i el flamenc
protagonitzen la nova temporada del Sagarra
El cicle arrancarà el 24 de gener amb 'La Rambla de
les Floristes', de l'autor Josep Maria de Sagarra

Hi ha una nova plataforma de venda d’entrades per
al Teatre i l’Auditori amb descomptes també online

El Teatre Sagarra inaugurarà la seva programació 2020
el 24 de gener, amb un homenatge al poeta que li dona
nom, Josep Maria de Sagarra. Ho farà amb l’obra La
Rambla de les Floristes, un clàssic del teatre català del
1935, que retrata la societat del moment alhora que fa una
oda al carrer més emblemàtic de Barcelona. Es tracta
d’una producció del Teatre Nacional de Catalunya,
dirigida per Jordi Prat i Coll, que després de passar per
Santa Coloma, recorrerà 19 teatres municipals de diverses
poblacions del país.
Al febrer se celebrarà la 7a edició del Festival de
Blues, amb l’actuació estel·lar de l’artista nord-americà
Keith Dunn (dia 14), molt conegut com a cantant i harmonicista de l’estil Chicago Blues i per haver acompanyat
a ﬁgures llegendàries del blues com Jimmy Rogers o Joe
Louis Walker. També actuaran Vargas & Jagger (dia 15),
nebot del cantant de The Rolling Stones, i es representarà
L’amic retrobat (21 de febrer), obra sobre l’amistat de dos
enemics en temps de guerra, amb un repartiment
encapçalat per l’actor de la ciutat Jordi Martínez.

Quinzena Metropolitana de Dansa

La programació continuarà amb la Quinzena Metropolitana de Dansa i les actuacions de Sacude (27 de març), al
parc d'Europa, especialitzats en dansa aèria, CobosMika
dance (21 de març), a l’estació de metro Fondo, i Mal Pelo,
amb l’obra Osso, La set i la Revolució (27 de març) al Teatre
Sagarra. Es clourà amb l’experiència col·lectiva Tothom
Balla (28 de març), en la qual hi participaran totes les
escoles de dansa de la ciutat, interpretant les seves coreografies al voltant del mercat Sagarra.

I el Sagarra Comedy tornarà amb els seus monòlegs
d’humor, de la mà de Santi Rodríguez, amb Infarto: ¡No
vayas a la luz! (13 de març), i d'Alex O’Dogherty, amb Alex
O’Dogherty es imbécil. (Midiendo las palabras), (23 de maig).

La 2a edició del festival Flamenc-ON prendrà el
relleu de la programació, i portarà al primer escenari de
la ciutat al reconegut cantaor badaloní Miguel Poveda
al concert Íntimo (4 d’abril) i a la companyia de baile de
Cristina Hoyos (3 d’abril).

La programació es completarà amb dues experiències de
teatre independent: Àrtica, de la companyia Ponten
Pie (31 de gener i 1 de febrer), i Peter Pan (21 i 22 de març),
de l’Excèntrica, i l’espectacle Calma (18 d’abril), del clown
Guillem Albà. El punt final de la temporada el posarà el
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la Cultura
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recital del cantautor gallec Amancio Prada (16 maig).
L’escena local estarà protagonitzada per El Apagón,
de La Colmena (15 i 16 de febrer), el concert d’hivern del
CEP Puig Castellà (23 de febrer), una lectura dramatitzada vinculada a la memòria històrica, Defensa’m perquè
és mentida (24 d’abril), i el Festival Santa Coloma Màgica
(10 de maig). A la graella també hi haurà lloc per a la
programació del Sagarra Kids (abans teatre familiar) i
del teatre escolar.
						
pàg.2

Desde el equipo de gobierno que presido tenemos muy claro que debemos garantizar el derecho de acceso
universal a la Cultura y que las propuestas culturales que trabajamos con las entidades ayudan a crear identidad de ciudad y sentimiento de pertenencia. Apostamos por una programación cultural, desde todas las
disciplinas posibles –teatro, danza, música, entre otras- que tenga como base la inclusión social, la diversidad
y el apoyo al talento local. En este sentido, un ejemplo de ello lo reflejamos en la programación que planificamos cada semestre para el Teatre Sagarra. El objetivo es, por encima de todo, garantizar unos espectáculos al
alcance de toda la ciudadanía y, por ello, aplicamos importantes descuentos y apostamos por la gratuidad en
los casos de personas en paro.
Las buenas cifras de asistencia de público al Teatre Sagarra del 2019 nos confirman el acierto a la hora de
programar diferentes formatos y espectáculos, dirigidos a un público cada vez más amplio y ecléctico. Este
año seguiremos apostando por el humor, la memoria histórica y las propuestas familiares. Como novedad, el
Sagarra Kids, para hacer llegar el teatro a los más pequeños. Además, volveremos a ser escenario de festivales
de referencia como La Quinzena de Dansa, el Flamenc-ON y el Festival de Blues. Seguiremos manteniendo
nuestro compromiso con la escena local y, en definitiva, por haceros llegar una oferta cultural de calidad y al
alcance de toda la ciudadanía.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat
Nova plataforma de venda
d'entrades per al Teatre
Sagarra i l'Auditori
Ve de portada

Enguany es posa en marxa una nova
plataforma de venda d’entrades per al
Teatre i l’Auditori. L’empresa Koobin serà
l’encarregada de la venda de localitats
anticipades tant en la versió online com a
taquilla, substituint a l’antiga plataforma
(Ticketea). S’utilitzarà un sistema més àgil
i modern i, com a gran novetat, les vendes
per internet també podran gaudir dels
descomptes habituals.

El Teatre Sagarra en xifres

Durant el 2019 han passat pel Teatre Sagarra al voltant 50.000 espectadors i espectadores, la gran majoria de Santa Coloma.
En total, s’han distribuït 35 espectacles
de programació estable, incloent-hi obres
de teatre, 5 festivals: La Quinzena Metropolitana de la Dansa, El Festival de Blues,
Flamenc-ON, FITI (Festival Integratiu de
Teatre Internacional), i IF Barcelona, i els
monòlegs del cicle Sagarra Comedy, que
són els que han aportat un públic més jove.
Pel que fa al teatre local, s’han representat
una vintena d’actuacions i 10 espectacles
familiars, dirigits també a la programació
escolar. Per últim, destacar que també s’hi
ha inclòs espectacles solidaris, vinculats a
la memòria història o al col·lectiu LGBTI, i
s’ha estrenat l’obra El Escritorio, guanyadora de la 1a edició dels premis DRAPS.

La Generalitat anuncia que Santa Coloma
tindrà un nou institut escola el curs vinent
El Departament d’Educació de la Generalitat va anunciar a mitjans de desembre
la creació de diversos instituts escola per
al proper curs, entre els quals un per a la
nostra ciutat que estarà a l’actual Escola Lluís Millet, al barri de Les Oliveres.
L'Ajuntament ha valorat de manera positiva aquest fet, per considerar-lo un model
educatiu sostenible i integrador, i hi confia
que es farà realitat aquest anunci.
Han estat diverses les vegades que, en
els últims anys, l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet ha reclamat la
creació d'instituts escola a la Generalitat,
ja que des dels Serveis Educatius Municipals s'ha valorat que aquest tipus de
centres podien donar resposta a les
demandes relacionades amb la millora de
l'educació i dels centres públics educatius
locals.
L'alcaldessa, Núria Parlon, va mantenir
en aquest sentit diverses reunions amb
els responsables de la Generalitat per
impulsar aquest model a la ciutat, que ara
ja comptarà amb dos centres educatius
d’aquest tipus, l’Institut Escola Pallaresa,
que es va posar en marxa aquest curs, i
l’Institut Escola Lluís Millet.
Recordem que un institut escola és un
centre educatiu que ofereix la formació
per a nens i nenes dels 3 als 16 anys. És un

centre amb un sol projecte pedagògic que
comparteix equip de professionals, espais,
metodologies i principis educatius. Els motius pels quals l’Ajuntament recolza aquest
projecte són diversos. D’una banda, augmenta l’oferta de places escolars a l'etapa
de l'ensenyament secundari obligatori,
implica una millora en els edificis escolars
i es proporciona un projecte educatiu de
continuïtat en l’etapa de la secundària.
La proposta municipal d’ampliar la xarxa
d’instituts escola ha tingut finalment una
resposta positiva amb la posada en marxa
d’un nou centre.
L'Institut Escola Lluís Millet oferirà un nou
grup de 1r d'ESO. Així, el pròxim curs,
Santa Coloma tindrà 9 instituts públics i 2
institut escola, amb la qual cosa la xarxa
local de centres públics s'enforteix i ofereix
una oferta de qualitat.

Millores en secundària

D’altra banda, durant el mes de novembre,
representants municipals van mantenir
diverses reunions amb el Departament
d’Educació per exigir millores en les dotacions de professorat i de recursos per a
l’alumnat amb necessitats educatives.
El Departament s’ha compromès amb la
ciutat a estudiar centre per centre les necessitats i proposar mesures específiques a
cadascun en funció de les seva situació.

Àrea de Conservació i Rehabilitació
del carrer de Mas Marí
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 16 de
desembre de 2019, va ratificar l’acord de la Junta
de Govern Local, adoptat en sessió de 26 de
novembre d’enguany, que va aprovar inicialment
les bases reguladores del pagament de les quotes
de contribució a les obres corresponents de l’Àrea
de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí,
que estableixen l’ordenació, imposició i gestió
d’aquestes quotes, i que seran considerades com
a procediment específic de l’Ordenança General
Reguladora de la recaptació de tributs i d’altres
ingressos i, conseqüentment, tramitades en allò
que els pertoqui segons es preveu als articles 15.3,
16.1, 17, 18, 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Als efectes previstos a l’article 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’expedient romandrà exposat al públic en
les dependències de Serveis Territorials, al Servei
de Gestió Urbanística i Habitatge, situat a la plaça
de l’ Olimp, 3, (de dilluns a divendres, de 9 a 13
h), durant el termini de 30 dies comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar al Registre General d’aquest Ajuntament,
les reclamacions que es considerin oportunes pels
interessats legítims. A més es podrà consultar via
telemàtica al web municipal (www.gramenet.cat).
Sol·licituds per a la instal·lació de xurreries
no permanents per al Carnestoltes 2020
Les persones interessades en obtenir el permís
per a la instal·lació de xurreries no permanents
per al Carnestoltes 2020 hauran de presentar la
sol·licitud a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), mitjançant una instància específica
del tràmit. La presentació de la sol·licitud es farà
concertant cita prèvia a l’OIAC, i es pot demanar
per telèfon al 93 462 40 90, de 9:00 14:30 h, i per
mitjà del web municipal (www.gramenet.cat).
Termini de presentació: del 13 al 17 de gener de
2020. Per poder consultar les bases de la convocatòria ho podeu fer també al web municipal.

Por las pensiones
El próximo lunes, día 13 de enero, Marea
Pensionista de Santa Coloma convoca a
todas las personas a asistir a la manifestación, en defensa del sistema público de
pensiones, que saldrá de la plaza de la
Vila (11 h), subirá por la rambla de Sant
Sebastià, girará en la rotonda de la calle
de Irlanda y volverá a la plaza de la Vila.

Horari de l’OIAC
L’Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania obre de 9 a 14.30 h (dilluns, dimecres i divendres). I dimarts i dijous: de 9 a
17.30 h. Per tal d'evitar temps d'espera innecessari, es recomana fer reserva de cita
prèvia: al telèfon 93 462 40 90. I al web:
www.gramenet.cat

farmàcies
milers de persones participen a les activitats de la festa major d'hivern
Un any més, la Festa Major d'Hivern va omplir els carrers d'actes
populars, festius, solidaris, esportius i culturals que van aconseguir engrescar del tot la ciutadania.
La plaça de la Vila va viure el 29 de novembre una nit màgica amb
l'encesa dels llums de Nadal, acte que per primera vegada va incloure una festa popular i la presència d'un nou personatge, la Fada
Missatgera, una mestra de cerimònies molt especial que també va
participar a la tradicional cavalcada dels Reis del 5 de gener, plena
de gom a gom d'infants i famílies. Enguany, la ciutat va acollir un
altre acte nou: la Cursa popular del Papá Noel, que va aplegar, el 20
de desembre, 3.700 persones. Tampoc no van faltar a la seva cita
les activitats infantils i familiars nadalenques, que organitza cada

Divendres 10
Dissabte 11
Diumenge 12
Dilluns 13
Dimarts 14
Dimecres 15
Dijous 16

Mn. Camil Rosell, 67-69
Dr. Ferran, 11
Irlanda, 53
Rellotge, 56
Aragó, 29
Milà i Fontanals, 27
Av. Francesc Macià, 29

any l'Agrupació del Comerç i la Indústria, i que sempre gaudeixen
d'una gran participació, com és el trenet o el tió gegant.

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

Així mateix, centenars de persones van rebre l'any nou a la plaça
de la Vila, escenari del tot consolidat per celebrar el Cap d'Any. I
l'epicentre de la festa, la Diada de Santa Coloma, va tornar a demostrar el poder de convocatòria d'actes tradicionals, com la cercavila
de gegants i capgrossos o el correfoc.

informa

També, el Circ de Nadal, que organitza l'Ajuntament amb
l'Excèntrica, va permetre a grans i petits fer un tastet de les arts circenses. Per últim, els diversos actes i festivals solidaris van demostrar la capacitat de col·laboració de la ciutadania colomenca.

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
B-38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)
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la ciutat
Les dones de la ciutat que treballen durant les nits
protagonitzen el Calendari de les dones 2020

Debido a las obras de urbanización que
se están llevando a cabo en el paseo de
la Salzereda, a partir de este viernes 10
de enero, este paseo tendrá un sentido
único de circulación en dirección a Sant
Adrià. Asimismo, cambia de sentido la
calle de Pompeu Fabra (entre la calle de
Sant Joaquim y el paseo de la Salzereda) y, próximamente, la calle Cultura
(entre el paseo de la Salzereda y la calle
de Sant Carles), que será de subida. El
recorrido de la línea del autobús B-14
tiene algunos cambios: en dirección a
Sant Adrià, pasará por la avenida de
Santa Coloma, y en dirección a Montcada la ruta será por las calles de Jacinto
Verdaguer, Sant Joaquim, Pompeu Fabra
y la Salzereda. Disculpen las molestias.

El Calendari de les Dones 2020 es presentarà el proper 14 de gener, a les 18 h, a
la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré.
Enguany, sota el títol «Dones que fan
nostra la nit», està dedicat a les dones
amb treballs nocturns: sanitàries, policies, taxistes, serenes..., que vetllen per la
seguretat i el benestar comunitari quan
Santa Coloma dorm. Es vol així fer un reconeixement a la tasca d’aquestes dones,
que realitzen una aportació cabdal per a
la ciutat, sovint invisibilitzada.
Es tracta d’un calendari molt especial,
protagonitzat exclusivament per dones,
que l'Ajuntament, a través del Centre
d'Informació i Recursos per a Dones
(CIRD), edita cada any des del 2001 i que
compta amb la col·laboració del Consell
Local de les Dones per a la Igualtat.

Menys tràmits
per obtenir la Targeta
Rosa de transport

Visibilitzar i sensibilitzar

El seu objectiu és visibilitzar les dones
que viuen i/o treballen a Santa Coloma,
en tota la seva diversitat, així com donar
valor i reconeixement a tot el que les dones fan a la nostra societat, ja que, degut
a l’androcentrisme i la desigualtat, el
protagonisme en l’àmbit públic sol estar
destinat als homes. El Calendari contribueix així a sensibilitzar la ciutadania
sobre la necessitat de continuar treballant
per la igualtat de gènere.
Des de la primera edició, les temàtiques
tractades han estat molt diverses, com
ara les dones amb discapacitat (supercapacitades), emprenedores, esportistes,
artistes, polítiques, del món de la gastronomia... Fins i tot s’ha abordat i reivindicat la recuperació de la memòria històrica
de les dones i s’ha denunciat l’escassa
presència de noms de dones als carrers i
espais públics de la ciutat.
Enguany, les protagonistes han estat:
Cynthia Parra, especialista en maquinària industrial (gener); Eva Amil,
Mireia Grau i Rosario Quiles, infermeres
a Torribera (febrer); María Martínez,
Alba Llorente, Mihaela Zaharia i Elena

A partir del 15 de gener, les noves
persones usuàries de la Targeta Rosa de
transport, majors de 60 anys o que tinguin
un 33% de disminució, tindran una gestió
de la sol·licitud molt més simple, ja que a
partir d’aquesta data només caldrà enviar
per correu postal l’imprès de la sol·licitud a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
o bé presentar-la a l’Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana (OIAC) de
l’Ajuntament, sense haver d’aportar
documentació addicional.
Gherghe, cambreres (març); Núria Soler,
fornera (abril); Cristina Codorniu, Alicia
Ortubia, Nati De Dios, Maria José Gómez,
Cristina Pérez, serenes (maig); Kristina
Vega, cantant, Alicia Rodríguez, periodista, i Reyes Torío, Dj (juny); Fátima
Trinchete i Mari Carmen Rodríguez,
servei de neteja nocturn (juliol); Teresa Pellicer, doctora, Isabel Martínez,
infermera, María Jesús Adrián, doctora,
Matilde Rodríguez, infermera, Anna
Sánchez, doctora, de l’Hospital Esperit

Sant (agost); Montse García, Miriam
Martínez, Rosa Moreno i Natividad Isabel
Montero, taxistes (setembre); Pilar Bladé,
farmacèutica (octubre); Yolanda, Antonia, Maribel i Elisabet, policies locals
(novembre); i Noelia Quero, conductora
d'autobús nocturn (desembre).
Totes les persones assistents a l'acte de
dimarts rebran un exemplar. Un cop
presentat, el calendari també es podrà
recollir de manera gratuïta al CIRD.

Ja està en marxa la Zona de Baixes Emissions
per tal de reduir la contaminació atmosfèrica
Des del passat 1 de gener, els vehicles
que no disposen del distintiu ambiental
emès per la Direcció General de Trànsit
(DGT) no poden circular per la Zona de
Baixes Emissions (ZBE), una àrea de més
de 95 km2 que engloba cinc termes de
municipis veïns: Barcelona (excepte la
Zona Franca industrial, Vallvidrera,
Tididabo i Les Planes), Sant Adrià del
Besòs, l'Hospitalet de Llobregat i part dels
municipis d'Esplugues de Llobregat i
Cornellà de Llobregat.

les vies d'accés a les ciutats, per tal de poder
anticipar el canvi de ruta. També, hi ha
senyals de trànsit verticals, que informen
de l'entrada a la ZBE, a les sortides de les
rondes, a altres vies d'entrada a les ciutats
i als barris circumdants al perímetre de la
ZBE. Un sistema de càmeres controla les
matrícules dels vehicles que circulen per la
ZBE (que no inclou la Ronda de Dalt ni la
del Litoral), tot i que les infraccions no es
començaran a sancionar fins al mes d'abril.
En queden exempts de la restricció, els
vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles
d'emergències i serveis essencials (metges,
bombers, cotxes fúnebres o policia).

La restricció al trànsit dels vehicles més
contaminants es du a terme els dies laborables, de 7 a 20 h, i s'ha posat en marxa
per vetllar per la qualitat de l'aire i la
salut de la ciutadania. Es calcula que amb
aquesta iniciativa es reduirà un 15% els
índexs de contaminació atmosfèrica.
Per saber si un vehicle té dret al distintiu
ambiental es pot consultar el web de la DGT
(www.dgt.es) i l'AMB (www.zbe.barcelona). Si us pertoca l'etiqueta ambiental,
però l'heu perduda o no l'heu rebuda, es pot
trucat al 060 on informen de com obtenirla. Les etiquetes ambientals també es poden
adquirir o recollir a les oficines de correus.

Cambios en la circulación
por obras en la Salzereda

Autoritzacions puntuals

Les persones que condueixen troben missatges que els avisen de l'aproximació a la
ZBE als panells de senyalització variable de

D'altra banda, els vehicles que no compleixen els requisits de circulació a la ZBE
Rondes de Barcelona poden sol·licitar
fins a 10 autoritzacions (accessos diaris)
l’any, que permeten circular durant el dia
escollit en tot l’àmbit de la ZBE Rondes
Barcelona. Cada autorització diària té una
taxa de gestió revisable de 2 € (es poden
sol·licitar bonificacions).
Més informació a: www.zbe.barcelona

Per tal d’ajustar la implantació del nou sistema de gestió, fins al 14 de gener només
es podran tramitar aquelles sol·licituds de
passi de transport que s’hagin iniciat al
2019 i que continguin tota la documentació necessària.

Reconocimiento a
municipios excelentes
en inversión social
El próximo lunes, 13 de febrero, a las
18.30 h, en el Centre d’Art Can Sisteré,
tendrá lugar el acto de reconocimiento a
nuestra ciudad como Municipio Excelente
en Inversión en Servicios Sociales 2018,
que otorga la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En dicha edición, el reconocimiento ha
sido concedido a los ayuntamientos catalanes de Esparreguera, Mollet, Sant Adrià
del Besòs y Santa Coloma de Gramenet.
Durante el acto se ofrecerá la conferencia
«Servicios Sociales, el valor de la proximidad», a cargo de Gustavo García, responsable de Estudios y Publicaciones de la
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Recollida d'arbres
de Nadal
Per contribuir a una gestió sostenible de
la matèria orgànica dels arbres de Nadal
i a l’elaboració de compost, podeu dipositar els arbres en els següents punts de
recollida: plaça del Rellotge, plaça de
Pau Casals, parc d'Europa, c. Sant Carles
(davant de Can Sisteré), parc Moragues ,
Punt Verd del Raval (parc del Pins), Punt
Verd de Can Calvet (c. Aragó amb
c. Almogàvers) i deixalleria, a la carretera de la Roca, km 6. La recollida serà
fins al 27 de gener .
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agenda gener
Balls per a la gent gran

Torna la temporada de balls per a la
gent gran de la ciutat, impulsats per
l'Ajuntament:
• Al Centre Cívic del Singuerlín,
s'iniciaran aquest dissabte, 11 de gener.
• A la Central Escènica (av. Pallaresa,
103) començaran diumenge, 12 de gener.
• I al Centre Cívic Les Oliveres i al
Centre Cívic del Fondo ja es va inaugurar la temporada el passat 4 de gener.

Expo Fusión Photo
Este lunes, 13 de enero, en la Biblioteca Can
Peixauet, se inaugurará la exposición de las
doce fotografías de temática intercultural
que han quedado finalistas en el concurso
Fusión Photo 2019, que organiza la Asociación Open Art. Ese mismo día se entregarán los premios a las mejores imágenes.
Esta actividad forma parte del foro social
para la integración ciudadana Fusión Gramenet, puesto en marcha por Open Art en
colaboración con la Obra Social «la Caixa»,
el apoyo del Ayuntamiento y de la Asociación de Vecinos del Raval, y el patrocinio
de las empresas La Copia y Fotoprix.
Dirección: av. Generalitat, 98. Horario: 18.30h

Cursos en Musicaula
Musicaula abre nuevos cursos de piano,
guitarra (española, eléctrica, acústica y
flamenca), ukelele, batería, canto, saxo,
flauta travesera, bajo eléctrico, violín, viola, iniciación musical, violonchelo, clarinete, flauta dulce, teclado, armonía clásica
y moderna y lenguaje musical. Los cursos
están dirigidos a niños a partir de 3 años,
jóvenes y adultos. Se imparten clases de
música clásica y moderna con preparación
opcional a exámenes oficiales.
Inscripciones: de 17.30 a 20.30 h de lunes a viernes
en c. Mossèn Camil Rosell, 70. Tel.: 93 386 12 95.
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Els centres cívics estrenen aquest hivern un nou programa
de tallers amb una trentena de propostes variades
Els centres cívics municipals encetaran el
mes de gener amb una nodrida i variada
agenda de tallers lúdics i formatius per al
proper trimestre: propostes adreçades, com
cada any, a activitats per entrenar el cos i la
ment, així com a l’aprenentatge dels
idiomes, la dansa, l'expressió i el moviment,
l’art, la creativitat o la gastronomia, entre
altres temàtiques. Les persones interessades s’hi podran inscriure fins al
17 de gener. Els cursos començaran a
partir del dia 27. La programació està
formada per una trentena d'activitats, dues
de les quals són tallers intensius.

Tallers per entrenar cos i ment

Per a aquells que vulguin posar-se en
forma, tornen els tallers de cos i ment,
una temàtica amb molt bona acollida, que
registra cada temporada una alta demanda. Hi haurà tallers de risoteràpia, vinyasa
flow yoga, control postural, defensa personal, marxa nòrdica o alimentació conscient, entre altres propostes. Els amants de
la dansa, l'expressió i el moviment també
podran escollir entre els tallers de belly
dance, zumba i dance & fit.

Novetats d'enguany

Com cada trimestre, la programació
inclou noves propostes que donen resposta a les demandes de la ciutadania i
que serveixen per ampliar i diversificar
el públic assistent. Enguany, trobareu la
possibilitat d'endinsar-vos en nous coneixements amb: «Cuina de tàpers», per
aprendre a cuinar diverses opcions de
carmanyola saborosa i saludable; «Batch
Cooking», per saber organitzar els
menús setmanals en un parell d'hores;
«Decora casa teva», per detectar solucions d'espai a mida de les teves necessitats; «Grammar and music», un taller
que combina gramàtica bàsica d'anglès i
cançons, o «Linogravat».

Idiomes, art i creativitat

Qui necessiti reforçar l'anglès o el francès
hi trobarà també un curs a mida. D'altra
banda, l’art i la creativitat tenen el seu racó
amb les formacions en còmic, pintura japonesa Sumi-e, tallers d’il·lustració, dibuix
i linogravat, tècniques per decorar casa
teva, introducció a la llengua de signes,
cant creatiu, personalització i restauració
de mobles, eines de coaching per al dia a
dia i tallers per aprendre a cosir a màquina. Així mateix, es continuarà oferint els

En tres anys s'han quadruplicat les inscripcions
i s'ha aconseguit atraure un públic heterogeni
Ja fa tres anys que es duen a terme un ampli ventall d'activitats als centres cívics de
la ciutat, amb la finalitat reeixida de convertir-los en espais de relació, de solidaritat i de participació ciutadana, tal i com es va determinar en el Pla d'Acció Municipal 2016-2019 (PAM) en un dels seus quatre eixos d'actuació («La Ciutat Oberta»).
Al 2017 s'hi van registrar un total de 206 inscripcions als tallers. L'any passat,
aquesta xifra es quadruplicava, amb 852 inscripcions; un nombre creixent que
parla per ell mateix de l'èxit d'una programació que, tal i com afirmen els tècnics
municipals, també ha aconseguit, any rere any, atraure un públic més heterogeni:
ja no només hi assisteix la gent gran, sinó que les propostes es renoven cada trimestre, i nous tallers, com el de còmic, atrauen ara també a un públic jove.
Al 2017, s'hi van programar un total de 39 tallers durant tot l'any i 532 hores de
formació. L'any passat, els centres cívics van acollir, al llarg dels tres trimestres, un
total de 68 activitats i 913 hores dedicades a la formació.
cursos: «Cuinant amb el Marco Polo»,
«Batch cooking» i «Cuina de tàpers».
Les persones interessades trobaran més
informació sobre les formacions i les inscripcions a www.tallersccgramenet.com,
així com presencialment als centres
cívics, en horari de tarda (de 16 a 20h).
Aquests tallers d’hivern se sumen i complementen l’oferta d’activitats que les entitats
i associacions organitzen habitualment en
aquests espais propers a la ciutadania.

Incripcions a:
www.tallersccgramenet.com
Més informació:
@centrescivicssantacoloma
@centrescivicsscg
Deixeu la vostra opinió:
www.gramenet.cat ('centres cívics')

Presentació de llibre

7è aniversari

Taller de memoria

Cursos d'informàtica

El proper dijous, dia 16 de gener, a la
Biblioteca Central, tindrà lloc la presentació del llibre Tota la veritat, a càrrec de
la periodista Sara Muñoz i de les autores
Odei A. Etxearte i Neus Tomás.

La Coordinadora de Dones organiza un
nuevo taller de memoria, que se realizará
todos los jueves, de 10.30 a 12 h, durante los
meses de enero, febrero y marzo.

Obrirà l’acte Glòria Izquierdo, d’Òmnium
Cultural.

El proper divendres, 17 de gener (19 h), hi
haurà un acte de celebració del 7è aniversari
de Gramenet per la Independència (ANC) a
la sala d’actes del Museu Torre Balldovina.
Sota el títol «Situació actual i perspectives
de futur» hi intervindran Elisenda Paluzie
(ANC), Jordi Ballesteros (Òmnium Cultural)
i l’activista Tamara Carrasco.

Este tipo de talleres ayudan a mantener
y potenciar las capacidades cognitivas de
las personas asistentes.

La setmana del 20 de gener, començaran
nous cursos d’informàtica bàsica als centres cívics i casals municipals en horari de
matí i tarda. Més informació als mateixos
equipaments: Llatí (93 391 99 97), Singuerlín (93 391 71 10), Can Mariner (93
466 32 87), Fondo (93 392 84 63), Riu (93
385 03 79) i Riera Alta (93 391 22 23).

Adreça i hora: jardí de Can Sisteré, s/n. A les 19 h
Organitza: Òmnium, diari Ara i llibreria C. Major

Adreça: c. Sant Carles s/n
Organitza: Assemblea Nacional Catalana

Lugar: Centre Cívic del Riu
Dirección: c. President Lluís Companys, 9

Inscripcions: als equipaments esmentats en horari
de tarda, de 16 a 20 h

AVV de Riu Sud

Ruta literària

Aula Universitària

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Riu
Sud convoca una asamblea general ordinaria para todas las personas socias de la entidad el miércoles, 15 de enero, a las 19.30 h,
en el Centre Cívic del Riu (c. Lluís Companys, 9). Entre los temas previstos a tratar
están las cuentas de los dos años anteriores,
el informe de actividades para el 2020 y la
elección de cargos de la asociación.

Els Amics del Museu Torre Balldovina
organitzen una ruta literària pel centre de
Barcelona ambientada en la Barcelona de
la postguerra i l'obra La sombra del viento,
de l'escriptor Carlos Ruiz Zafón.

«La biotecnologia: una eina en la lluita
contra el càncer». Aquest és el títol de l'Aula
Universitària del CEP del dimecres, dia 15
de gener (17.30 h), que serà a càrrec del
doctor en Farmàcia Jaume Piulats i Xancó.

Dia: diumenge, 19 de gener (al matí)
Preu: 8 €, socis (10 €, no socis)
Inscripcions: amics.museutorreballdovina@gmail.com

Lloc: Museu Torre Balldovina
Informació: els dimarts (de 12 a 13 h), al carrer de
Sant Josep, 20 (tel. 93 385 33 66)

Concentración
La Fundación Europea por las Personas
Desaparecidas, QSGglobal, convoca
una concentración este domingo, 12 de
enero, a las 12 h, en la plaza de la Vila,
por Óscar González Barco, ciudadano
colomense desaparecido desde el pasado
29 de julio del 2018.

