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L'Ajuntament reparteix a totes les llars
el calendari del contribuent 2020

Més d'una vintena d'activitats configuren el conjunt d'actes
commemoratius i de reflexió del Programa de memòria
històrica, que s'estendrà fins al mes de maig i que enguany
ha estat coordinat per la nova Regidoria de l'Ajuntament
de Participació i Memòria Històrica. Hi han col·laborat
més d'una dotzena d'entitats colomenques i partits polítics
amb l'objectiu d'obrir espais de memòria i de consciència
col·lectiva des d'una òptica transversal i diversa.

Durant els propers dies totes les llars de Santa Coloma
de Gramenet rebran el calendari fiscal de les taxes
i impostos amb els terminis de pagament del 2020.
Aquest document té la finalitat d'afavorir la informació
a la ciutadania per tal de planificar els abonaments
dels diversos tributs. Enguany, el calendari s'obre al
mes de març amb el termini de pagament de l'Impost
de circulació.
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El temporal Gloria deja algunos desperfectos en
Santa Coloma y una crecida del río espectacular
El Ayuntamiento está trabajando para poner al día
la ciudad y reparar las incidencias registradas

Sigue activado el Plan de emergencia municipal
por el temporal de viento y lluvia de los últimos días

Las intensas lluvias y el fuerte viento que han azotado
durante los últimos días el área metropolitana de Barcelona y otros puntos del país llegaron también a Santa
Coloma el pasado lunes 20 de enero y han provocado
durante varias jornadas cientos de incidencias en la vía
pública y en viviendas particulares. Afortunadamente, el
vendaval en nuestra ciudad no ha provocado, hasta el
cierre de estas páginas, daños personales.
El Ayuntamiento activó el Plan de emergencia municipal
en la fase pre-alerta por el temporal y puso en marcha la
coordinación entre los diversos servicios de seguridad
y emergencias para atender con rapidez las incidencias.
Bomberos, Policía Local, Mossos d’Esquadra, Voluntarios
de protección civil, Planes de Ocupación y las brigadas de
Vía Pública, jardinería y limpieza continúan trabajando
conjuntamente para ir paliando los efectos que está dejando en la ciudad el llamado temporal Gloria y recuperar
cuanto antes la normalidad en la ciudad.
Entre las incidencias que se han producido, destacamos
la caída de algunos árboles, señales de circulación y otros
elementos del mobiliario urbano debido al viento. En algunos casos, estas situaciones han obligado al cierre puntual
de algunas calles, como medida preventiva de accidentes.
También se han producido desprendimientos en fachadas
de edificios y filtraciones de agua. La imágenes adjuntas,
entre las que destacamos la del Parque Fluvial del Besòs,
cerrado preventivamente desde el lunes, y que muestran el
gran aumento del caudal de agua del río, que esta semana
ha llegado a cubrir las dos orillas de uso ciudadano, son
una muestra de la fuerza y el peligro que ha tenido un temporal que se prevé remita en los próximos días.
Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía que, tal
y como de manera ejemplar ha hecho hasta ahora, es necesario mantener la prudencia y no realizar comportamientos
de riesgo hasta que finalice este episodio meteorológico.

Haciendo
frente al
temporal
Gloria

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

También es importante asegurar los
elementos de los balcones y terrazas
para evitar que estos puedan generar
algún tipo de riesgo.
En el mismo sentido, se quiere agradecer también la colaboración ciudadana, a través de las llamadas a la Policía
Local y de las redes sociales, que han
permitido actuar con rapidez a los
servicios municipales para resolver las
incidencias generadas por el temporal.

Las fuertes lluvias y el viento de los últimos días no han dejado grandes desperfectos en nuestra ciudad, afortunadamente.
Gracias al Plan de Emergencia municipal que activamos el martes, pudimos prevenir y hacer frente a las consecuencias del
temporal Gloria, y no hemos tenido que lamentar males mayores. Debemos agradecer, especialmente, la importante labor
de los equipos de emergencia, Policía Local, el cuerpo de Bomberos y el equipo de profesionales de los Servicios Municipales
–brigadas de Vía Pública, Limpieza y Parques y Jardines–. Todos ellos han atendido con celeridad las incidencias registradas:
caídas de árboles y de elementos de fachadas, y movimiento de mobiliario urbano en calles. El miércoles me desplacé junto a
los tenientes de alcaldesa, Esteve Serrano y Ana Belén Moreno, para hacer un seguimiento in situ de los problemas registrados
en vías, plazas y parques, y estuvimos en contacto permanente con los equipos que trabajan para solucionar los desperfectos.
Entre las medidas ejecutadas, el martes tuvimos que cerrar el Parque Fluvial del Besòs y las instalaciones deportivas, y se
anularon las actividades exteriores de las escuelas. Hemos estado en comunicación constante con los equipos docentes de los
centros escolares y con la vecindad que, ya sea por las redes sociales, llamadas de teléfono u otras vías, nos han contactado. La
colaboración de todas y todos ha sido fundamental, así como la precaución ciudadana demostrada, para que la ciudad pueda
volver a la normalidad. Ahora, de cara al futuro, trabajaremos para disponer de nuevos protocolos que incorporen la dimensión de emergencia climática, tanto en el abordaje como en la recuperación de los espacios afectados. Y con más empeño, si
cabe, impulsaremos medidas para revertir las peores consecuencias del cambio climático.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Comença una campanya
sobre l’aplicació de
la Llei antitabac a les
terrasses d’hostaleria
A partir de febrer i durant tres mesos,
l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
amb el suport de l’Ajuntament, portarà a
terme a la ciutat una campanya intensiva
per reforçar l’aplicació de la Llei antitabac a
les terrasses de bars i restaurants.
El tabaquisme i l’exposició al fum del
tabac són un dels principals problemes
de salut a Catalunya, on encara fumen al
voltant d’1´5 milions de persones adultes i
anualment es produeixen prop de 10.000
defuncions atribuïdes al tabac.
L’aplicació de la Llei 28/2005 de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora
de la venda, el subministrament, el consum
i la publicitat dels productes del tabac, amb
les seves modificacions, va suposar un important avenç per a la prevenció i el control
del tabaquisme. Un dels principals objectius
va ser la protecció de la salut de les persones
mitjançant la prohibició de fumar en espais
tancats, que va contribuir a la normalització
social dels espais lliures de fum i a la reducció de la incidència de malalties causades pel
fum ambiental de tabac.
L’adopció de la Llei antitabac ha suposat
importants beneficis en la salut, ha estat
ben acceptada i no ha tingut repercussions
econòmiques negatives. Segons dades del
2018 dels serveis d’inspecció, més del 75%
dels casos d’infracció es donen en establiment de restauració, tot i que l’esforç del
sector de l’hostaleria ha contribuït molt a
la seva correcta aplicació en la majoria de
les ocasions. Malgrat les diverses campanyes, existeixen encara espais on es pot millorar el grau de compliment de la llei, com
per exemple a les terrasses exteriors cobertes i envoltades de més de dues parets o
paraments laterals, com també a retancaments construïts als accessos de bars i
restaurants on es posarà especial ènfasi en
la vigilància per part de l’Agencia de Salut
Pública de Catalunya.
Per continuar millorant la salut de la
població és necessari assegurar el compliment de la normativa sobre el tabac. En
aquest sentit, els resultats obtinguts del
grau de compliment de la prohibició de
fumar en terrasses cobertes en els diferents municipis serà determinant perquè
el Departament de Salut inclogui noves
restriccions al consum del tabac a la futura
Llei d’addicions, que es troba actualment
en fase d’elaboració i redacció.
El sector de l’hostaleria ha col·laborat amb
les autoritats sanitàries per tal de fer efectives les mesures de prevenció de l’exposició
al fum del tabac. L’Ajuntament col·labora
amb el Departament de Salut insistint en
el compliment de la llei i difonent entre les
persones que són titulars dels establiments
de restauració la prohibició de fumar en
espais tancats (incloses les terrasses amb
sostres i més de dues parets laterals), a fi
i efecte de protegir la salut de la clientela
i del personal i evitar possibles sancions.
I també, l'Ajuntament farà una campanya
de difusió en paral·lel a fi de sensibilitzar
l'empresariat del sector a la ciutat.

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

Obres de condicionament de l'aula taller
educativa del Museu Torre Balldovina
El passat dimecres, dia 8 de gener, es van
iniciar les obres de condicionament de
l’aula taller del Museu Torre Balldovina. L'actuació està subvencionada per la
Diputació de Barcelona, dins del programa
de reforma i millora d'equipaments locals,
amb un import de 50.000 €.
L'aula presentava una sèrie de mancances
funcionals: tenia poca flexibilitat per
adaptar-se a diferents usos que permetessin
desenvolupar activitats variades; no
comptava amb climatització i, per tant,
mancava de confort tèrmic. A més, no
disposava d'espais d'emmagatzematge.
Les obres dotaran la sala d'un sistema
de climatització i també se'n renovarà

l’enllumenat. Els treballs també preveuen
l'adequació de la instal·lació de fontaneria i
l'evacuació d’aigües necessària per realitzar
les activitats dels diferents tallers; la connexió de la sala amb la xarxa de dades existent a l’edifici; la instal·lació d’un projector
amb pantalla motoritzada per tal de fer
projeccions, així com cortines per enfosquir
l’aula. També, es renovarà la instal·lació
elèctrica de la sala i s'instal·larà mobiliari a
mida per encabir la zona d’aigües, magatzem de material i taulell per les activitats
docents, a més de taules, cadires i penjadors. Les obres s’han adjudicat a Gomintec
Construcción SL, amb un pressupost de
36.547,08 €. Es preveu que els treballs, que
tenen un termini d’execució de vuit setmanes, finalitzin el proper mes de març.

Calendari fiscal de la ciutat per al 2020
En els propers dies l’Ajuntament repartirà a tots els domicilis de la ciutat la tarja
informativa que edita cada any com a
document recordatori dels terminis de
pagament dels impostos i taxes per a
l’any en curs.

L'Ajuntament en col·laboració amb la
Xarxa de Valors organitza un taller gratuït
de formació teòrica i pràctica en aparadorisme, dirigida als responsables
d’establiments comercials, serveis i
restauració per decorar els seus aparadors
seguint la temàtica de l’Any Nou Xinès.
La formació tindrà lloc el 27 i el 28 de
gener al Centre Cívic del Fondo (el dia 27)
i a un dels establiments participants (el dia
28). Cal inscriure’s a:
xarxavalors@gramenet.cat

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Període de cobrament:
del 2 de març al 4 de maig. Per a rebuts
domiciliats, el 4 de maig.

• Taxa per la prestació del serveis
de mercat i mercats de venda no
sedentària. Període de cobrament,
del 2 de març al 4 de maig. Per a rebuts
domiciliats: primer termini, el 3 d’abril;
segon termini, el 3 de juny; tercer termini, el 18 de setembre, i quart termini, el 6
de novembre.
• Impost sobre béns immobles.
Període de cobrament, del 29 d’abril al
29 de juny. Per a rebuts domiciliats: primer termini, el 4 de juny, i segon termini,
el 2 d’octubre.
• Tribut metropolità. El període de
cobrament serà del 29 d’abril al 29 de
juny. Per a rebuts domiciliats, el 4 de
juny.

• Impost sobre activitats econòmiques. Període de cobrament, del 30 de
setembre al 30 de novembre. Per a rebuts
domiciliats, el 16 de novembre.
• Preu públic pel servei de recollida i gestió de residus comercials i
industrials. Període de cobrament: del
30 de setembre al 30 de novembre. Per a
rebuts domiciliats, el 16 de novembre.
• Prestació patrimonial pels serveis del cementiri municipal. Període
de cobrament, de l’1 d’abril al 30 de juny, i
per a rebuts domiciliats, el 4 de juny.
Recordem que el pagament, amb l’avís
normalitzat, pot realitzar-se a qualsevol
oficina de Caixabank (Servicaixa), Banco
Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i Bankia. I sense avís, el pagament es
pot fer a les mateixes entitats financeres,
però amb el document cobratori que prèviament poden demanar al Servei de Recaptació, situat al carrer de la Vistalegre, 17.

Bonificacions a l’Impost sobre béns immobles
Fins al dia 16 de març, es poden
demanar les bonificacions a l’Impost
sobre béns immobles. Hi tenen dret a
la sol·licitud les persones titulars
d’immobles que gaudeixin del títol de
família nombrosa, les que són titulars
d’immobles els quals en algun exercici
entre el 2007 i el 2013 van gaudir de
bonificació per ser de protecció oficial
(NOVA), i les que són titulars d’immobles d’ús residencial destinats a habitatge amb renda limitada per norma
jurídica (NOVA).

El dilluns 27 de gener s’obre el termini
d’inscripció per a totes aquelles comparses que vulguin participar a la Gran Rua
de Carnaval que enguany tindrà lloc el
dissabte 22 de febrer. Per a participar-hi
cal adreçar-se a l’Oficina d’Informació i
Atenció a la Ciutadania (OIAC) i omplir
la fitxa d’inscripció corresponent. El termini d’inscripció finalitzarà el divendres
7 de febrer.

Taller d'aparadorisme amb
motiu de la celebració
de l'Any Nou Xinès

A grans trets, el calendari fiscal per a
l’any 2020 és aquest:

• Taxa per l’ocupació i aprofitament de la via pública. Grup A- Llocs
de venda amb instal·lació fixa (quioscos,
xurreries, caixers automàtics, aparells recreatius, expositors, aparcament safaretjos i guals). Període de cobrament del 2
de març al 4 de maig. Rebuts domiciliats,
el 3 d’abril. Grup B- Elements annexos a
establiments (vetlladors, taules i cadires).
Període de cobrament: del 2 de març al
4 de maig. Rebuts domiciliats: primer
termini, el 3 d’abril, i segon termini el 2
d’octubre.

Inscripcions a la Gran
Rua de Carnaval 2020

Cal necessàriament demanar cita
prèvia per realitzar aquests tràmits al
telèfon 93 462 40 90, o be mitjançant
el web: www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/
Per a més informació, poden consultar
el web municipal (www.gramenet.
cat, apartat OIAC), escriure per correu
electrònic a l’adreça gestiotributaria@
gramenet.cat, o trucar al telèfon 93
4624000, extensió 3272, en horari de
9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres.

D'altra banda i en el marc de les celebracions de l’Any Nou Xinès, la Xarxa convida
a l'activitat «Hora del te intercultural» que
tindrà lloc el divendres 31 de gener, de 10
a 12 h, a la Biblioteca de Fondo.

Concentración por las
pensiones en Barcelona
La plataforma Marea Pensionista Gramenet se suma a las Mareas de Catalunya y convoca el lunes 27 de enero, a las
9 h, en la entrada del metro de la plaza
de la Vila, para participar en la concentración en defensa del sistema público de
pensiones, que se hará frente a la puerta
del Banco de España en Barcelona .

farmàcies
Divendres 24
Dissabte 25
Diumenge 26
Dilluns 27
Dimarts 28
Dimecres 29
Dijous 30

Av. Generalitat, 131
Amèrica, 2
Roselles, 31
Joan V. escalas, 7
Còrdova, 47
Av. Generalitat, 21
Av. Santa Coloma, 95

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.

informa

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
Es presenta un estudi per abordar
l’abandonament escolar prematur

Aquest divendres, dia 24 de gener, a les
10 hores, a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, es presenta en el marc de
l’estratègia local contra l’abandonament
escolar prematur (AEP) un informe sobre
aquest tema a la ciutat. L’estudi ha estat
realitzat pel grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona GEPS, per
encàrrec de l’Ajuntament, amb la participació de Aina Tarabini i Xavier Bonal.
L’acte està adreçat especialment a la
comunitat educativa local, per informar-la
de la situació que reflexa l’estudi i la proposta de com plantejar l’abordatge del fenomen
de l’AEP, però és també obert a l’assistència
de totes les persones interessades.
L’abandonament escolar prematur (AEP)
és un dels principals reptes del nostre
sistema educatiu. A Santa Coloma de
Gramenet, l’Ajuntament va encarregar un
estudi sobre el fenomen, amb l’objectiu
no només d’analitzar-lo, sinó també
d‘explorar-ne possibles solucions. Aquest
estudi, basat en una metodologia mixta,
quantitativa i qualitativa, va incloure
entrevistes i grups de discussió a un total
de 77 participants.

Un repte educatiu

L’abandonament escolar prematur (AEP)
és un dels principals reptes educatius
als quals s’han d’enfrontar les administracions municipals, regionals, estatals i
internacionals.
Aquest és també el cas de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet que, davant les elevades taxes d’abandonament
a la ciutat, va encarregar un estudi sobre
el fenomen, amb l’objectiu no només
d’analitzar-lo, sinó també d’explorar-ne
possibles solucions.

A l’estudi es destaca que Catalunya té
una taxa d’abandonament escolar prematur d’un 18%, igual que la d’Espanya,
de les més altes d’Europa, només per
darrere de Malta. Una taxa molt lluny
de la mitjana europea, que és del 10,7%,
i que afecta a casa nostra especialment
als nois, de classe treballadora i d’origen
estranger. L’Abandonament Escolar
Prematur no és neutral i afecta de forma
diferent als i les adolescents en funció de
les seves característiques i la seva situació social. Per tant, lluitar contra aquest
fenomen es converteix en una política
educativa per l’equitat.
El grup de recerca de la UAB proposa
que l’abordatge de l’AEP s’ha de plantejar des d’una perspectiva holística que
situï al centre les i els infants i joves en
situacions de major vulnerabilitat social
i educativa. Per consensuar l’abordatge
amb la comunitat educativa, es proposen
tres sessions de treball al llarg del curs
per definir una estratègia local contra
l’abandonament prematur que permeti
treballar des de la prevenció, la intervenció directa i la compensació.

Un projecte per prevenir l’AEP

El projecte municipal de prevenció de
l’AEP, Calidoscopi, iniciat al curs 20172018, ofereix a alumnes de 3r i 4t d’ESO
una oportunitat de finalitzar els seus estudis de manera exitosa mitjançant una
proposta adaptada a les seves necessitats
i contextualitzada a l’entorn proper. Es
centra en la necessitat de dotar-los de
recursos i habilitats personals per a la
vida i incentivar-los a continuar els seus
estudis després de l’etapa obligatòria. Hi
participa alumnat que presenta desmotivació vers l’aprenentatge escolar amb risc
d’abandonament escolar prematur.
Aquest projecte es troba integrat al
Programa de diversificació curricular de cada centre que hi participa.
L’Ajuntament destina cada curs gairebé
cent mil euros per a aquest programa
preventiu. També, es desenvolupen altres
programes que treballen en la prevenció
des de l’orientació acadèmica i la mentoria social per a aquest perfil de joves de la
ciutat, així com l’impuls de programes de
reincorporació al sistema educatiu.

Arrenca el Programa de memòria històrica
amb un enfocament divers i transversal
ment (el 18 d'octubre de 1939). La mostra
s'emmarca dins la iniciativa de la Xarxa de
Museus Locals «1939, l'abans i el després.
Memòria en xarxa, exposició compartida»,
que commemora els 80 anys del final de la
Guerra Civil Espanyola.

Exposició: 'Verdaguer segrestat'

Exposicions, itineraris històrics, recitals,
presentacions literàries, projeccions de
documentals, espectacles, homenatges, taules rodones, debats... Més d'una
vintena d'activitats configuren enguany
el conjunt d'actes commemoratius i de
reflexió de la 7a edició del Programa de
memòria històrica, coordinat per la nova
Regidoria de l'Ajuntament de Participació i Memòria Històrica. Enguany, han
col·laborat en la seva realització més d'una
dotzena d'entitats colomenques i partits
polítics amb l'objectiu d'oferir una mirada
transversal i diversa, i d'obrir espais de
memòria i de consciència col·lectiva.
El programa d'activitats arrenca com
sempre al voltant del 27 de gener –dia en
què les tropes franquistes van entrar a la
ciutat al 1939– i s'allargarà fins al maig.
Avui mateix, dia 24 de gener (a Ca la
Sisqueta, 19.30 h), la poesia combativa
recuperarà la memòria de la lluita antifeixista amb el recital Poesia de trinxera, d'Slam Poetry, obert a tothom, en què
participaran diferents rapsodes de la ciutat.

R ecordant Celestí Boada

Els actes commemoratius en record de
Celestí Boada, alcalde republicà de Santa
Coloma entre 1936 i 1938, són un dels
pilars de la programació:
• El 26 de gener (11h), tindrà lloc
l'itinerari «Recordant l'alcalde
Celestí Boada», un recorregut pels llocs
claus de la ciutat que expliquen la trajectòria d'aquest personatge històric. Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat
• També, continua obert al Museu, fins a
l'1 de març, el mòdul museogràfic que
ret homenatge a la figura de Boada i recorda el 80è aniversari del seu afusella-

Les activitats continuaran dijous, dia
30, amb la inauguració al Museu (19 h),
de l'exposició «Verdaguer segrestat. La
utilització del mite durant el franquisme».
La mostra, organitzada pel Museu amb la
Fundació Jacint Verdaguer, abraça el període que va de la Segona República a l'inici
de la Transició (1931-1977) i ens explica
com el poeta va ser instrumentalitzat pel
franquisme a través d'articles periodístics,
imatges, enregistraments i correspondència. I el proper dijous també es projectarà
a la Biblioteca Salvador Cabré (18.45 h) el
documental «... I la lluita continua:
del camp a la construcció de Catalunya», que descriu les lluites i les vagues
dels treballadors de la construcció durant
els anys 70. L'activitat està organitzada per
En Comú Podem Santa Coloma.

ACTES DESTACATS
MOSTRA D'OBJECTES SILENCIATS

El proper 18 de febrer s'inaugurarà a la
Biblioteca del Fondo una de les exposicions més representatives del programa: «Las pequeñas cosas. De cómo
los objetos guardaron una memoria
perseguida». Es tracta d'una mostra
d'alguns dels milers d'objectes, documents, cartes o fotografies recopilats
durant més deu anys d'investigació i que
esdevenen un retrat de la persecució i el
silenci imposat pel franquisme.

MAUTHAUSEN: 75È ANIVERSARI

I el proper 5 de maig, tot coincidint amb
el 75è aniversari de l'alliberament del
camp de concentració de Mauthausen,
tindrà lloc un acte d'homenatge a tretze
colomencs deportats als camps d'extermini nazis. El jardí del Museu, acollirà
una ofrena floral i una conferència, i es
comptarà amb la participació dels joves
que van integrar l'última expedició al
Memorial de Buchenwald.

2n certamen literari Carmen Ávalos - Ammame

L'associació Ammame torna a convocar aquest premi de relats curts,
amb l'objectiu de sensibilitzar i trencar l'estigma sobre les persones
que pateixen alguna patologia mental i alhora per homenatjar Carmen Ávalos, expresidenta de l'associació per la seva implicació, lluita
i tasca reivindicativa. Les persones o col·lectius interessats a participar-hi tenen temps de lliurar els seus treballs literaris, que han de ser
inèdits i han de girar al voltant d'aquesta temàtica, fins el proper dia 9
de març. Més informació i bases a: www.ammamesc.es

Premi Joan Gomis per a treballs de recerca

El equipo femenino del Club Petanca Santa Coloma, campeón de liga

El pasado domingo, 12 de enero, el equipo femenino de Primera División del Club Petanca Santa Coloma, se proclamó (por segundo año consecutivo), en Sant Pol de Mar,
Campeonas de la Liga Provincial de Primera Categoría y de Catalunya 2019/2020 a falta de dos jornadas. Este domingo, finaliza la liga en el campo del Valldaura y ya serán
oficialmente campeonas. Nuestras Campeonas son: María José Díaz, Alba Coll, Judit
Renau, Soraya Llore, Charo Pastor, Encarni Fernández, Laia Pomares, Fina Gutierrez,
Fina Figueras,Tere, Menchu, Manoli, Azahara y Pepi.

En col·laboració amb la Fundació Solidaritat de la Universitat de
Barcelona, es convida a les i els estudiants colomencs de batxillerat a
participar al Premi Joan Gomis al millor treball de recerca en temes
de cooperació, solidaritat i drets humans procedent del nostre municipi. El guardó, atorgat per l'Ajuntament, consisteix en una aportació
de 300 € per a l'estudiant premiat (en cas d'un treball col·lectiu, fins a
un màxim de 900 €) que es lliurarà el mes de juny. Els treballs s'han
de presentar a la Fundació Solidaritat UB (c. Melcior de Palau, 140, de
Barcelona) fins al proper 27 de març. D'altra banda, la UB també ha
convocat el 15è Premi de Recerca per a la Pau, a què es poden presentar treballs de recerca de batxillerat elaborats al curs 2019-2020.

Curs de conversa en anglès avançat a l'EOI

Està oberta la matrícula al curs monogràfic de conversa en anglès
avançat a l'Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Santa Coloma, que podrà formalitzar-se els dies 4 i 5 de febrer, en horari de 15.30 a 19.30 i
el 7 de febrer, de 9 a 13.30. Per a més informació consulteu el web del
centre: www.eoisantacoloma.org
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Teatre Kids:
'El ratolí Pérez'
El Teatre Sagarra inaugura la seva programació infantil, Sagarra Kids, amb l'estrena
aquest diumenge, dia 26 de gener (12 h),
de El ratolí Pérez, produïda per Transeduca
i Tutatis. En Pérez, un ratolí molt treballador, necessita de les dents caigudes dels
nens i les nenes per tal de poder realitzar la
feina més important del món dels ratolins:
fer brillar la lluna cada nit. Però la càries
farà de les seves... Els hàbits en higiene
bucal, la importància d’una boca sana,
l’amistat i la dedicació per les coses són els
valors que treballa l’espectacle.
Preu: 8 € (descomptes habituals).
Entrades:
www.teatresagarra.koobin.cat

Jornada per la pau
a la Biblioteca Central
El proper dijous, 30 de gener, se celebra el
DENIP, el Dia Escolar de la No Violència i
la Pau, jornada durant la qual es commemora la mort de Mahatma Gandhi i es recorda el seu llegat. La jornada, instaurada
el 1964 pel pedagog i pacifista mallorquí
Llorenç Vidal, vol contribuir a promoure
la cultura de la pau, la no violència, el
compromís i la resolució pacífica dels
conflictes entre els infants i els joves.
La Biblioteca Central se suma a aquesta
celebració amb una selecció i exposició de
llibres del Fons Joan Gomis sobre aquest
tema i la organització de dues activitats a la
secció infantil:
Dia 27, 18 h. Sessió «Contes per la
Pau», a càrrec de l'Associació Maneno.
Dia 31, 18 h. Manualitats amb la Chone.
Especial DENIP «Tot el temps del nostre
rellotge transcorrerà sense violència».

Esgotades les entrades
per l'obra 'Ârtica'

'La Rambla de les Floristes', de Josep M.
de Sagarra obre la programació del Teatre
El Teatre Sagarra estrena temporada
avui divendres, 24 de gener (21h), amb
un clàssic del teatre català, La Rambla de
les Floristes, de Josep Maria de Sagarra,
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.
L'obra, que va ser estrenada al 1935,
retrata la societat del moment alhora que
fa una oda al carrer més emblemàtic de
Barcelona. A la Rambla de les Flors, s’hi
passegen amb tota promiscuïtat les múltiples facetes de la calidoscòpica realitat
barcelonina.
A La Rambla de les Floristes ressonen les
commocions polítiques de dos moments

estructurals de la nostra història. Per
una banda, l’estrena va ser el març del
1935, mesos després que Lluís Companys
proclamés l’Estat Català. Per una altra
banda, l’obra està ambientada poc abans
de la revolució de la Gloriosa de 1868,
amb què es posaria fi a les tres dècades
del regnat d’Isabel II. Testimoni d’excepció de les agitacions polítiques, la parada
de l’Antònia ofereix perfums i colors a
tothom que s’hi vol acostar, mentre resta
fidel al passeig que l’ha vist créixer.
I avui, vuit dècades després que Josep
Maria de Sagarra escrivís aquesta obra, la
Rambla continua vertebrant les confluències de la nostra realitat.
Preu: 18 € (amb descomptes habituals).
Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat

L'Auditori Can Roig i Torres estrena
temporada amb el pianista Flavio Villani
El concertista Flavio Villani visita per
primera vegada l’Auditori demà dissabte,
25 de gener (21h), per presentar un viatge
poètic a través de les populars balades de
Chopin, que són les obres més característiques del llenguatge del compositor
franco-polac. Villani emmarcarà les
balades amb interludis improvisats, tal i
com podria haver fet el propi Chopin.

Ja s'han esgotat totes les entrades per
l'obra de teatre Ârtica, de la companyia
Pontenpie, per a les set funcions programades al Teatre Sagarra per als dies
31 de gener i 1 de febrer. L'espectacle té
un aforament limitat a 20 persones per
funció. Àrtica, dirigida per Sergi Ots, és
un treball no convencional, sense text,
on l’experiència teatral es converteix
també en una aventura sensorial.

Cine a les biblioteques
• La Biblioteca Can Peixauet ha programat demà, dia 25 (11 h), la projecció del film
Brawl in cell block 99, drama penitenciari sobre un exboxejador que treballa de mecànic
fins que decideix fer-se traficant de drogues,
decisió que el durà a la presó. També, a la
Biblioteca del Fondo, s'hi podrà veure, a
les 11 h, el film per a infants Casper.
• I a la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré, hi haurà avui, dia 24 (20 h),
la projecció del documental: Els testimonis
de Putin, de Vitaly Mansky. A través de
personatges com Mikhaïl Gorbatxov, el
director explica com l’actual president va
ascendir al poder i ha aconseguit mantenirlo. D'altra banda, demà dissabte (11 h) s'hi
podrà veure el film familiar Els increíbles 2.

Talleres en Riera Alta
El Grupo de Mujeres Aradia organiza en
el Casal Riera Alta talleres de: risoterapia
(lunes, de 17 a 19 h); pilates (martes, de
16.30 a 17.45 h); confección (miércoles,
de 17 a 19 h) y flamenco infantil (jueves,
de 17 a 18 h). Los viernes también hay
manualidades (de 17 a 19 h) y flamenco
infantil (de 17 a 18 h) y para adultos (de
18. 30 a 19.30).

Actualment, el pianista, First Class Master en interpretació de piano per la Universitat de Auckland, realitza els estudis
de doctorat sobre l’utilització de l’art de la
improvisació en l’ensenyament i interpre-

tació de la música clàssica, sota la guia de
David Doland i d’altres músics experts en
aquest camp. Preu: 8 €. Entrades:
www.teatresagarra.koobin.cat

Conte i psicomotrocitat

Cuines del món

Salut mental

Donació de sang

El Conte FIT és una activitat que combina
la narració d’una història amb moviments
de psicomotricitat. Podrem experimentar amb aquesta modalitat aquest proper
dimecres, a la Biblioteca Can Peixauet,
amb la seva hora del conte FIT: Madlenka,
narració sobre una nena que descobreix
que se li mou una dent.

«Taller de cuina a quatre mans: cuina xinesa i cuina a descobrir». Aquest és el nom
del taller que organitza aquest dijous la Biblioteca del Fondo dins de les activitats de
comemoració de l'Any Nou Xinès a Santa
Coloma. Taller organitzat en col·laboració
amb el Centre de Normalització Lingüística L'Heura. Entrada lliure.

La Biblioteca del Fondo projectarà aquest
dimarts el documental «Amunt. L'eufòria
bipolar». L'activitat s'emmarca dins del
programa «Sentir Salut Mental», impulsat
per conèixer, aprendre, reflexionar i viure
diferents aspectes relacionats amb aquesta
temàtica. Les activitats, de caire inclusiu,
contenen una visió en primera persona.

L'Associació de Donants de Sang del
Barcelonès Nord organitza una nova
jornada de recollida de sang per aquest
dilluns, dia 27 de gener. En general, pot
donar sang qualsevol persona, d'entre 18
i 70 anys, que tingui bona salut. S'ha de
portar un document d'identificació
i no s'ha de venir en dejú.

Data: Dimecres 29 de gener a les 18h.
Adreça: Av. de la Generalitat, 98

Data: 30 de gener a les 18.30 h.
Adreça: c. Massenet, 28-30

Data: 28 de gener a les 18 h.
Adreça: c. Massenet, 28-30

Lloc: Pl. de la Vila.
Horari: De 10 a 14 h i de 17 a 21

Anglès per a infants

Cafè Te literari

Taller de energía justa

Aula Universitària

La Biblioteca Central acull dues activitats
en anglès adreçades als infants. Per una
banda, avui divendres, dia 24 de gener
(18 h), tindrà lloc un laboratori de lectura, adreçat a nens i nenes de 4 a 6 anys, a
càrrec de l'Esther Cerro. I el dissabte, dia 25
(11 h), s'ha organitzat una lectura de contes
en anglès per a nadons fins a 36 mesos.

El dissabte, dia 25 de gener, a les 17 h, se
celebrarà el tercer Café Te literari, amb
lectura de poesia i escrits d’autor o de
producció pròpia, obert a totes les persones
interessades.

Este lunes, tendrá lugar en el Centre Excursionista Puigcastellar (CEP) un taller sobre
eficiencia energética y optimización de facturas de suministros (luz, agua y gas). Acto
abierto a todas las personas interesadas.

«P.D. James i la novel·la policíaca. 1r centenari del seu naixement». Aquest és el títol
de l'Aula Universitària del CEP del dimecres, dia 29 de gener (17.30 h), que serà a
càrrec de la filòloga Margarida Codina.

Lloc: Local de la Tortuga
Adreça: carrer de Tarragona, 12.
Organització: Clis, clis i nyac

Fecha y hora: 27 de gener. 18 h
Dirección: c. Sant Josep, 20
Organiza: FAVGRAM y CEP

Lloc: Museu Torre Balldovina
Informació: tots els dimarts (de 11 a 13 h), al carrer
de Sant Josep, 20 (tel. 697 66 96 54)

Cal inscripció prèvia. (Jardí de Can Sisteré, s/n.
Tel. 934 661 551)

Cal inscripció: telèfon 93 466 15 51

LLoc: pje. Pedrera, 8-10
Informació: 687 71 43 07 // 679 84 00 96

