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El centre ambiental Ecometròpoli rep
un 15% més de visites durant el 2019

Més de mil persones en atur es beneficiaran
enguany del projecte 'Treball als barris'

Gairebé 18.500 persones van visitar el centre d’educació
ambiental Ecometròpoli durant l'any 2019, un 15% més
que el 2018, i un 38% més que el 2017. Les xifres són
molt positives i denoten un augment de la sensibilització
i interès de la ciutadania, i també del sector educatiu,
en la protecció del medi ambient i la biodiversitat. La
gran majoria de les visites, unes 15.000, van ser alumnes
d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

Més d’un miler de persones en situació d’atur es beneficiaran enguany de la 13a convocatòria del projecte «Treball
als barris», que posa en marxa l’Ajuntament, a través
de l’empresa municipal Grameimpuls. El programa està
adreçat a la millora social, econòmica i urbana dels barris
centrals i els de la Serra d’en Mena. Afavorir la formació,
millorar l’ocupabilitat i impulsar el creixement econòmic
sostenible en són els principals objectius.
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Es desplega a Can Mariner el projecte ‘A-porta’
per lluitar contra la pobresa energètica del veïnat
Durant el 2020, es visitaran un miler de llars per detectar
situacions de vulnerabilitat i ajudar els veïns i les veïnes

L'objectiu és donar consells que facilitin millorar
la qualitat de vida de les persones més vulnerables

Un equip de vuit persones (picaportes) ha
començat a picar a diferents habitatges del barri
de Can Mariner per tal de detectar casos de
vulnerabilitat energètica i poder ajudar el veïnat.
Les picaportes, totes dones, també veïnes del
barri, han rebut una formació prèvia especialitzada i estan preparades per assessorar amb relació a
com rebaixar les factures de subministraments
bàsics o a com adequar la llar per fer front al fred
o a la calor, amb arranjaments de baix cost.
El passat 29 de gener, al Centre Cívic Can Mariner, l’alcaldessa, Núria Parlon i el president
de la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró, van signar
un conveni de col·laboració per desenvolupar
el projecte d’empoderament veïnal «A-porta,
acompanyant porta a porta». Es tracta d’una
iniciativa que es desplegarà durant l'any 2020
a un miler de llars del barri de Can Mariner
per tal de lluitar contra la pobresa energètica.
Les picaportes estan formades per fer un acompanyament al veïnat i detectar els casos de les
llars més necessitades, o derivar-los al Servei
de detecció i reducció de la pobresa energètica
de l’Oficina Local de l’Habitatge, ubicada a les
oficines de Gramepark, al barri del Raval.

El projecte ‘A-porta’

tat i la bona entesa entre l’Ajuntament, Aigües
de Barcelona i l’Obra Social «la Caixa», que
financen el projecte. La gestió l’ha encarregada
l’Ajuntament a la CONFAVC i a la societat cooperativa iesMed, SCEL (Innovació i Economia
Social en la Mediterrània Societat Cooperativa
Europea Limitada).

L’equip de picaportes

L'alcaldessa, el president de CONFAVC, la directora de Clients d'AGBAR i les picaportes, a Can Mariner

Les llars visitades per les picaportes tenen
un estalvi mensual d'uns 40 euros de mitjana
Segons dades facilitades per la CONFAV, es calcula que les persones picaportes han trucat a la porta de gairebé 8.000 llars de tota Catalunya (7.954) fins
al moment, i han aconseguit que s'obrissin prop de 5.800 llars per entrevistar 4.020 famílies. El temps mitjà d’assessorament de cada entrevista és de
50 minuts, i a les llars on es troba algun tipus de problema, les picaportes hi
tornen una mitjana de 2,5 vegades per aconsellar-los i donar-los ajut. A la
zona nord de Barcelona, l’estalvi mitjà de les llars que han rebut ajuda dins
del programa «A-porta», ha estat de més de 40 euros al mes.

Santa Coloma de Gramenet és la quarta ciutat
catalana, i Can Mariner el cinquè barri, que
acull el projecte «A-porta», una iniciativa de la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la Fundació CONFAVC, que es va iniciar el 2016
al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona i que posteriorment s’ha desplegat a altres zones de la capital catalana, i
a Tarragona i Reus, arribant a gairebé 8.000 llars.

'A-Porta',
un pas més
contra
la pobresa
energètica

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

L'objectiu és fer acompanyament i assessorar veïnes i
veïns sobre diferents problemàtiques, com la vulnerabilitat energètica, la desocupació, la recollida selectiva, la
manca de recursos, l’aïllament social, etc. El desplegament a Santa Coloma es du a terme gràcies a la complici-

Les persones picaportes han estat contractades, formades i coordinades per visitar tot el
veïnat i donar-li suport, consells i recursos
sobre com millorar la seva qualitat de vida.
L'equip que desenvoluparà el projecte a Can
Mariner està integrat per vuit dones del barri,
algunes provinents de famílies monoparentals i amb perfils similars als dels habitants
del barri, caracteritzat per la seva multiculturalitat. Entre totes, sumen sis nacionalitats
diferents.
A l’hora d’escollir les picaportes s’ha tingut en
compte que siguin persones residents al barri
on es desplega, que tinguin carisma i generin confiança, que vinguin recomanades per
entitats del barri, i que col·laborin o participin com a voluntàries en la vida social de la
ciutat. Han rebut una formació de tres dies,
dos a la CONFAVC i un altre al Centre Cívic
Can Mariner.

Una persona responsable d’àrea organitza
les visites, que es fan en parelles. Uns dies
abans de picar a les portes d’un edifici, fan una bustiada i pengen cartells a la zona comunitària, presentant
a les picaportes perquè les coneguin per avançat, i així
generar confiança i que sigui més fàcil que el veïnat els
hi obri les portes.

La passada setmana vam posar en marxa «A-porta», un projecte amb ànima i esperit comunitari, que és el resultat de la unió de sinèrgies positives i recursos entre la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Aigües
de Barcelona i l'Ajuntament. Es tracta d'una experiència pilot a la nostra ciutat, que ja ha donat molts bons fruits
a Ciutat Meridiana de Barcelona, amb la qual volem ajudar al veïnat de Can Mariner a reduir les despeses de
llum, aigua o gas, i a millorar el confort de 1.000 famílies colomenques.
Es tracta de fer un front comú, veïnes i veïns i Ajuntament, contra la pobresa energètica que, malauradament,
pateixen moltes persones, sobretot gent gran que viu sola. La iniciativa neix amb un doble objectiu a Santa Coloma:
combatre l'atur femení i reforçar els vincles de la comunitat veïnal. Així, s'han contractat vuit dones, les Picaportes,
també veïnes de Can Mariner, que visitaran les llars amb consells per rebaixar els rebuts dels subministraments i per
detectar situacions de vulnerabilitat que, lamentablement, no sempre arriben a les administracions públiques.
Aquest projecte s'afegeix a les diferents iniciatives que hem impulsat des de l'Ajuntament per ajudar la ciutadania en risc de tall de llum, aigua o gas, com és el Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica, que vam
obrir el 2019 per millorar l'eficiència de les llars. Es tracta de trobar solucions efectives a problemes reals de la
població, fent de la necessitat virtut!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat
Les visites al centre d'educació ambiental Ecometròpoli
s’han incrementat en un 15% durant l'any 2019
Gairebé 18.500 persones van visitar el
centre d’educació ambiental Ecometròpoli
durant el 2019, un 15% més que el 2018,
i un 38% que el 2017. Unes xifres molt
positives, que denoten la sensibilització e
interès creixent tant des de l’àmbit educatiu com des de la ciutadania en la protecció del medi ambient i la biodiversitat de
l’entorn més proper.
La gran majoria de les visites, unes
15.000, van ser alumnes d’Educació
Infantil, Primària i Secundària de Santa
Coloma, que van assistir a tallers i activitats en tots els àmbits de les ciències
naturals durant l’horari lectiu. Ho van fer
dins del Programa d’activitats Educatives
Complementàries (PAECC), una iniciativa
de l’Ajuntament que fa 39 anys que està en
funcionament i que està dirigida a totes les
escoles públiques i concertades de la
ciutat. Són els centres els que escullen
entre les diferents activitats programades
anualment.
Durant els caps de setmana també es
realitzen activitats a Ecometròpoli adreçades principalment al públic familiar.
El 2019 van assistir-hi unes 920 persones. Tot i que també es reben peticions
d’associacions, centres oberts, centres
cívics i altres col·lectius (742 l’any passat),
i ho visiten nenes i nens provinents de
casals d’estiu (1057).

Què és Ecometròpoli?

Ecometròpoli és el centre d’educació
ambiental de l’Ajuntament, inaugurat
el març de 2011, que es troba ubicat al
pavelló Montserrat del Recinte Torribera, en un enclavament privilegiat en un
dels accessos del Parc de la Serralada de
Marina. Els seus objectius són sensibilitzar a la població colomenca i metropolitana sobre la importància de la protecció
del medi ambient i donar a conèixer la
biodiversitat existent a l’entorn natural
de la nostra ciutat.

Defensora
de la Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 (porta lateral)
De dilluns a divendres de 9.00 a
14.00 hores (es pot demanar cita prèvia).
Telèfon: 934624012
A/e: defensora@gramenet.cat
Twitter: @defensoracg
Web: www.gramenet.cat/sites/defensora-de-la-ciutadania

Por las pensiones
La plataforma Marea Pensionista Gramenet convoca el lunes 3 de febrero a
las 11 h, en la plaza de la Vila, a una
manifestación por la defensa del sistema
público de pensiones, que transcurrirá
por el paseo de Llorenç Serra y la av. de
Francesc Macià hasta la pl. Olimpo.

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

El centre compta amb diversos espais on es
poden treballar diferents temàtiques, com
ara un hort domèstic ecològic, un parc de
mobilitat sostenible i educació viària, una
aula d’ecologia domèstica, o una exposició
permanent titulada “El Bosc”, on estan
representats els hàbitats de la Serralada de
Marina i el riu Besòs, entre d’altres.
A més dels tallers i activitats per a
l’alumnat comentats més a dalt, el centre desenvolupa el vessant educatiu del
programa municipal de protecció i de
recuperació de fauna salvatge i és el punt
de partida per a la introducció de diferents
espècies protegides, com ara el Xoriguer
comú (Falco tinnunculus) o l’Òliba (Tyto
alba). A diferents espais del centre, també
es poden gaudir d’altres instal·lacions com
un formiguer, diferents hotels d’insectes,
caixes niu, etc.

CONTACTE
Adreça
Recinte Torribera, Pavelló Montserrrat
carrer Prat de la Riba 171
Reserves o consultes
618 007 230
ecometropoli@gramenet.cat
Horari d'hivern (de l’1/12 al 15/03)
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Dissabtes i diumenges tancat
Horari d'estiu (del 16/03 al 30/11)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 13 h

Comienza la cuarta edición de
la campaña 'La bolsa o la vida'
Los próximos días 3 y 6 de febrero, en
horario de 8.30 a 13.30 horas, los mercados
municipales Sagarra y Singuerlín acogerán,
respectivamente, la cuarta edición de la
campaña municipal «La bolsa o la vida». El
objetivo es incidir en la sensibilización de
comerciantes y ciudadanía sobre el consumo
excesivo de las bolsas de plástico y las nefastas consecuencias que estas tienen sobre el
medio ambiente.

En los puntos de información que se instalarán en las puertas de los mercados municipales, se repartirá material informativo
sobre la normativa europea y la aplicación

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes comptats des del dia següent al de l’última publicació en el BOPB, DOGC,
tauler d’anuncis, web i full municipal o bé, recurs
contenciós administratiu davant el corresponent
jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a
l’última publicació.

Sol·licituds per a la instal·lació de venda
de palmes i palmons pel diumenge de
Rams; venda de roses el dia de Sant Jordi
i de flors pel dia de la Mare; instal·lació
de xurreries, venda de pa i d’altres
productes alimentaris i venda de globus
per a la Festa Major d’Estiu i Festa Major
d’Hivern i període nadalenc.
Les persones interessades a obtenir el permís per
a la instal·lació dels permisos descrits hauran de
presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Informació i
Atenció al Ciutadà (OIAC), mitjançant una instància específica del tràmit, la qual es farà concertant
cita prèvia a l’OIAC, al 93 462 40 90, de 9 a 14.30 h,
o al web municipal (www.gramenet.cat). Termini
de presentació de sol·licituds: febrer de 2020. Es
poden consultar les bases de la convocatòria al
mateix web municipal.

La Junta de Govern Local de 21 de gener de 2020
ha aprovat les bases específiques per al concurs
públic de la convocatòria per a l’ampliació de la
borsa de treball d’administratius/ves per a possibles necessitats temporals de cobertura de llocs de
treball d’administratiu/va. Les bases es podran recollir a l’OIAC (informació de l’horari d’atenció al
públic a www.gramenet.cat), es podran consultar
al web municipal i al de Grameimpuls
(www.grameimpuls.cat), i estaran exposades
al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació. Les
sol·licituds es podran presentar dins del termini
de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquestes bases al DOGC.

farmàcies

Nuestra ciudad está comprometida con
el cambio climático y la ecología, los
números hablan solos: la pasada edición
de esta campaña, en noviembre de 2019,
se recogieron alrededor de 8.000 bolsas de
plástico en tres días y, a cambio, se repartieron 2.500 bolsas de tela.
Recordamos que el real decreto
293/2018, que adapta la Directiva
europea, dicta que desde el 1 de enero
de 2020 las bolsas gruesas tienen que
contener al menos un 50% de plástico
reciclado, a la vez que se prohíben las de
plástico fragmentable. A partir de 2021,
las llamadas bolsas ligeras y muy ligeras o
de sección también estarán prohibidas, a
excepción de las biodegradables.

La Junta de Govern Local del 5 de novembre de
2019 va aprovar inicialment el nou Projecte de
demolició de diverses edificacions afectades per
la UA del PERI Santa Coloma Vella II, àmbit 3,
redactat per l’arquitecte Albert Valdivia Requena, amb un pressupost per a coneixement de
l’administració de 42.941,76 € (quaranta mil noucents quaranta-un euros amb setanta-sis cèntims)
i inclòs IVA, seguretat i salut. L’àmbit d’actuació
d’aquest projecte correspon a les edificacions del
carrer d’en Josep Pedragosa i Banús 1–carrer de
Vistalegre, 32, i del carrer d’en Josep Pedragosa
i Banús, 3. El projecte s’ha sotmès a informació
pública, per un termini de 30 dies, es va exposar al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del dia
25 de novembre de 2019 al 10 de gener de 2020, i
es va publicar al web municipal el 18 de novembre
de 2019, i al BOP de Barcelona el 25 de novembre
de 2019, per tal que pogués ser examinat per
totes les persones interessades i deduir-se’n, si es
cau, les reclamacions i al·legacions pertinents,
de conformitat amb els articles 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya i 37 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS). Com que no s’hi
ha presentat cap al·legació ni reclamació durant
el període d’informació pública, tal i com diu
l’acord esmentat, aquest projecte resta aprovat
definitivament l’endemà de la darrera publicació,
la qual cosa es fa de conformitat amb l’article 38.2
del ROAS al BOP de Barcelona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, al
web i full municipal.

Divendres 31
Dissabte 1
Diumenge 2
Dilluns 3
Dimarts 4
Dimecres 5
Dijous 6

de las medidas definitivas sobre el uso de
bolsas de plástico que se hará en 2021.
Además, también se instalarán contenedores amarillos de reciclaje en cada punto
de información para depositar las bolsas y
los envoltorios de plástico y, a cambio, se
ofrecerá una bolsa reciclable.
El Ayuntamiento anima a comerciantes
y ciudadanía a contribuir y ser protagonistas de la campaña, porque la salud del
medio ambiente es responsabilidad de
todos y todas, y la salud de La Tierra está
en nuestras manos.

Wagner, 7
Rbla. Sant Sebastià, 24
Mn. Camil Rosell, 40
Mas Marí, 56
Av. Generalitat, 76
Plaça de la Vila, 3
Juli Garreta, 14

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
Més de mil persones en atur es beneficien
enguany del projecte ‘Treball als barris’
Més d’un miler de persones en situació d’atur de
Santa Coloma de Gramenet es beneficiaran aquest
2020 del projecte «Treball
als barris». Es tracta d’un
conjunt d’actuacions
d’acompanyament a la
inserció laboral que tenen
com a objectius principals afavorir la formació
i millorar l’ocupabilitat
de la ciutadania, així com
impulsar el creixement
econòmic sostenible a la
nostra ciutat.
Aquesta és la tretzena convocatòria del
projecte que posa en marxa l’Ajuntament,
a través de l’empresa municipal Grameimpuls, adreçat a la millora social, econòmica i urbana dels barris centrals i els de la
Serra d’en Mena.
En aquesta convocatòria, es destinaran
2,68 milions d’euros (200.000 euros més
que l’any anterior), per desenvolupar set
programes destinats a persones desocupades de la ciutat de diferents edats. Al llarg
de l’any, es duran a terme tres dispositius
d’inserció laboral dirigits a col·lectius
de Santa Coloma en situació de vulnerabilitat, com són joves, dones, aturats i
aturades de llarga durada i majors de 45
anys, el projecte de la Casa d’oficis vinculat al projecte de la Vinya d’en Sabater i
l’hivernacle, així com plans d’ocupació.
Precisament, la Casa d’oficis oferirà en
aquesta convocatòria una nova especialitat
formativa. Es tracta del curs «Activitats auxiliars en conservació i millora de forests»,
adreçat a proporcionar a joves, d’entre

Segons la Declaració aprovada pel Ple,
la proposta del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya –que inclou la
supressió dels jutjats VIDO de deu ciutats
catalanes, entre elles, Santa Coloma–
obre una situació de vulnerabilitat per a
les dones víctimes de violència d’aquestes
poblacions, ja que s’hauran de desplaçar
fins a una altra ciutat, i això els dificultarà encara més el pas de denunciar.
Se sol·licita a la Generalitat de Catalunya
que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català
contra la Violència Masclista i que prioritzi la lluita contra aquest fenomen. Entre
altres punts, també s'insta a la Generalitat i al Govern de l'Estat a incrementar
els recursos i mitjans per facilitar l'accés
de les víctimes de violència masclista a
l'empara judicial, i que aquest extrem
passi per apropar els òrgans judicials
a les víctimes. Així mateix, el Ple va
acordar adherir-se al Manifest de l’Associació Dones Juristes contra la supressió
d'aquests jutjats.

El Centre d’Empreses Can Peixauet acull dues noves formacions empresarials els propers dies. La primera és doble (els dimarts 4 i 11 de
febrer, de 16 a 19 hores) i estarà dedicada al treball autònom. La segona tractarà sobre la nova normativa del control horari en les empreses
i està programada per al dijous 6 de febrer (de 10 a 13 hores). Les
persones interessades hauran de fer la inscripció a través de la pàgina
web (www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’).

Places per al curs de dinamització comunitària

El curs de Dinamització comunitària que ofereix l’empresa municipal
Grameimpuls encara té places disponibles. La formació, adreçada a
persones en situació d’atur, arrenca el dilluns 3 de febrer al CFO La
Ginesta, en horari de tarda (de 15 a 21 hores). El curs finalitzarà el
proper 20 de juliol i en acabar permetrà les persones participants obtenir el certificat de professionalitat de nivell 3. Les persones interessades poden apuntar-se al curs a través del web (www.grameimpuls.cat,
apartat ‘Formació’) o directament adreçant-se a les oficines centrals
de Grameimpuls (c. de Rafael Casanova, 40).

Mostra d'Els Coloristes a Can Sisteré
16 i 24 anys, coneixement en l’àmbit de
la repoblació i el manteniment forestal.
Enguany es beneficiaran 50 joves d’aquest
programa de formació i treball.

Cohesió social i dinamització econòmica

El projecte «Treball als barris» té una doble
finalitat. D’una banda, fomenta la igualtat d’oportunitats i promou la formació
professional de les persones participants i,
d’una altra, millora la ciutat en termes de
cohesió social, dinamització econòmica,
accessibilitat i qualitat ambiental. Al llarg
d’aquests tretze anys, el projecte ha permès generar noves oportunitats laborals
als col·lectius que més han patit l’atur. En
aquest sentit, Santa Coloma ha tancat el
2019 amb una taxa d’atur del 12,84%.
«Treball als barris» va arrencar a Santa Coloma l’any 2007. Aquest projecte de desenvolupament local està subvencionat pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Família de
la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de
Treball i Economia Social i l’Ajuntament.

Declaració Institucional en contra de
suprimir els jutjats de violència de gènere
El Ple municipal va aprovar el passat 27
de gener una Declaració Institucional
de suport al manteniment a la ciutat de
determinats jutjats de violència sobre la
dona (VIDO). Tots els grups municipals
van acordar instar al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya a no elevar al
Consell General del Poder Judicial la
proposta de suprimir i traslladar aquests
jutjats, tal com es recull al seu document
de «Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona».

Noves formacions empresarials a Can Peixauet

Accés a l'habitatge social

També, s'hi va aprovar per unanimitat
dels quatre grups municipals (PSC, Ciutadans, ERC i ECP) una moció pel retorn
social del rescat bancari i per garantir
l’accés a l’habitatge social. S’insta al Govern central a modificar la Llei 2/2012,
d’estabilitat pressupostària, per tal de
treure la limitació de l’ús del superàvit
municipal i poder constituir un major
estoc d’habitatge públic de lloguer social.
També, es demana modificar el règim jurídic de la SAREB, per tal que se cedeixin
immobles al lloguer social en un percentatge adient a les necessitats del municipi.

R ecuperar la memòria històrica

D'altra banda, es va aprovar per unanimitat una moció per reafirmar el
compromís de la ciutat amb la lluita
antifeixista i la recuperació de la memòria històrica. Es va acordar, entre altres
punts, que les entitats i l’Ajuntament
continuïn promovent actes a favor de la
memòria històrica antifeixista de la ciutat i defensin els valors de la democràcia,
la justícia universal, els drets humans,
socials i laborals, així com la diversitat
cultural, religiosa, de gènere i d’orientació sexual.
En aquest sentit, l’Ajuntament estudiarà
jurídicament la fórmula per denegar l’ús
d’espais, com els equipaments públics i
la via pública, a col·lectius i formacions
polítiques que incitin a la discriminació
racial, ètnica, cultural, de gènere,
d’orientació sexual o política.

El dijous, 6 de febrer, a les 20 h, s’inaugurarà al Centre d’Art Can
Sisteré l’exposició «L’aigua és vida», 12a edició de la Biennal del Grup
d’Art Els Coloristes. Amb més d’una trentena de participants, la mostra
posa el focus d’atenció en un element, l’aigua, que ha esdevingut un
motiu recurrent d’inspiració pels artistes però què, alhora, està avui
en el centre dels debats mediambientals que defensen aquest bé comú.
Pintures, dibuixos, aquarel·les i escultures donen lloc a una proposta
amb una gran diversitat de mirades d’aquest grup heterogeni d’artistes
colomencs que aplega a nens i nenes, joves, adults i gent gran. Com en
les darreres edicions de la biennal, destaca la novetat d’un àmbit dedicat als dibuixos dels infants que s’inicien en la seva formació.

A la venda, les entrades per 'L'eterna Lola'

Ja estan a la venda les entrades per L'eterna Lola, l'homenatge musical
a la polifacètica i popular cantant Lola Flores, interpretat per l'artista
colomenc Adrián Amaya, que es representarà al Teatre Sagarra el
proper diumenge, dia 9 de febrer (19 h). Preu: 10 € (descomptes habituals). Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat.

Tercer Certamen coreográfico Danzarte

Este domingo, día 2 de febrero (10 h), se celebra en el Sagarra el
tercer Certamen Coreográfico Danzarte, organizado por la Escuela
de Danza Tacón y Bordón para promocionar la cultura de la danza en
nuestra ciudad. Participan un centenar de bailarines y bailarinas de
academias de toda Cataluña y un jurado formado por profesionales
del mundo de la danza. El certamen está orientado a bailarines de 6 a
27 años, de diferentes categorías y estilos. Precio: 10 €

Conferència sobre la història geològica del Besòs

El Centre excursionista Puigcastellar i el Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord ofereixen una conferència sobre la història
geològica del riu Besòs, que anirà a càrrec de Francesc Sala. L'acte
tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 5 de febrer, a les 19.30 hores,
al carrer Sant Josep, 20.

Cicle de debats 'Diàlegs a la riba del Besòs'

El centre Pompeu Lab acollirà el proper dijous, dia 6 de febrer, a
les 19 hores, la presentació del cicle de debats 2020 sobre Santa
Coloma i el seu encaix metropolità, «Barris, ciutat, metròpoli:
La ciutat des de la proximitat», que s'organitza amb el suport de
Fòrum Grama i el Casal del Mestre per explicar quina ciutat tenim
i fer-ne plegats l’anàlisi dels seus valors, mancances i potencialitats. Hi haurà una conferència marc a càrrec de Carme MirallesGuasch, professora titular de geografia humana a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Més informació al web:
www. dialegsalaribadelbesos.wordpress.com

Tornen els patis oberts a tres escoles
Aquest dissabte, 1 de febrer, i diumenge, dia
2, es torna a posar en marxa el projecte «Patis Oberts 2020», amb què els patis de tres
escoles de la ciutat —Miguel de Unamuno
(av. Generalitat, 101), Antoni Gaudí
(c. Circumval·lació, 27) i Mercè Rodoreda
(c. Doctor Pagès, 11)— s’obriran com a
espai públic per a famílies i infants, tots els
caps de setmana, des de les 10 fins a les 14 h.
El projecte «Patis Oberts 2020» ofereix als
infants i les seves famílies un espai on poder
jugar lliurement i gaudir d’activitats de joc
acompanyats i acompanyades per un equip
de deu persones educadores, amb formació
en educació del lleure, que han estat contractades gràcies al «Programa complementari
de millora de l’ocupabilitat» de l’Ajuntament,
Grameimpuls i la Diputació de Barcelona.
Als patis escolars oberts es realitzen
activitats de dinamització educativa de
tipus esportiu, artístic i en família, obertes

i gratuïtes. Cada pati escolar obert compta
amb el seu equip d’educadores, que obre i
tanca el pati escolar dins dels horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions
i procura establir dinàmiques de relació
entre els infants.
Optimitzar l'ús dels centres escolars potenciant la seva vessant educativa i social és
un dels principals objectius del projecte,
així com donar als infants, als joves i a les
seves famílies una alternativa de lleure
autònom, segur i de proximitat.
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agenda gener/febrer
Contra els feminicidis
Dimarts, dia 4, tindrà lloc una concentració a la plaça de la Vila contra les violències masclistes (20 h). Amb el lema «Ens
continuen assassinant! Ni una menys», s'hi
llegirà una reflexió sobre el tema i els noms
de les dones assassinades al desembre del
2019 i al gener del 2020. L'organització és a
càrrec de Dones per l'Erradicació de Tot Tipus de Violències. La concentració acabarà
amb un petit recorregut circular.
Itinerari: pl. de la Vila, pg. d'en Llorenç Serra, c. de
Sant Carles i, de nou, pl. de la Vila.

Teatre a Carro de Baco
Casa de muñecas, la primera obra dramàtica del gran dramaturg noruec Henrik Ibsen, és la nova proposta escènica
de Carro de Baco. Quan es va publicar al
1879 va generar una gran controvèrsia, ja que es mostrava crítica amb la
convenció social del matrimoni del segle
XIX. Casa de muñecas és considerada per
molts crítics com el primer treball teatral
veritablement feminista.
L'obra, dirigida per Antonia Castillo, és
una producció de l'Escola de Teatre Carro
de Baco. S'han programat diverses funcions fins al juliol. Més info al web:
www.salacarrodebaco.com
Funcions: 31 de enero 20 h i 1 de febrero 19 h
Preu: 8 € (6 € reserva anticipada). www.atrápalo.com

Fiesta de Santa Águeda
El próximo 5 de febrero (17 h) se ha organizado una chocolatada para las mujeres
en la Casa de Aragón. Y a las 19. 30 h,
tendrá lugar la misa en honor al día de
Santa Águeda en la iglesia de Santa Rosa.
Se necesita confirmación, aforo limitado.
Organiza: Casa de Aragón Virgen del Pilar
Dirección: c. Sant Josep, 30
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La companyia internacional Pontenpie celebra el seu
desè aniversari amb l'obra 'Ârtica', una aventura sensorial
La companyia colomenca Pontenpie,
resident al Teatre Sagarra, celebra deu
anys dalt dels escenaris portant el seu
espectacle internacional Ârtica a Santa
Coloma. Després d'una gira que els ha
portat per 21 països de tot el món, fan
una parada a la nostra ciutat per representar aquesta obra gens convencional,
íntima i poètica; una aventura sensorial
on l'espectador se submergeix dins d'una
casa a cinc graus de temperatura.

per uns personatges silenciosos i curiosos que els convidaran a entrar a la seva
misteriosa llar.

A Ârtica, una casa vella de fusta de
poques dimensions hi amaga un misteri
visible solament per als afortunats que
aconsegueixin entrar en ella.

El muntatge, dirigit per Sergi Ots, ja ha
fet el ple per a les set representacions
programades al Teatre Sagarra entre els
dies 31 de gener i l'1 de febrer. De fet, les
característiques pròpies de l'obra fan que
tingui un aforament limitat a 20 persones
per funció.

En grups de vint persones, i en passades
de cinquanta minuts, el públic serà rebut

Amb aquesta proposta, la companyia
continua sent fidel al seu segell propi:
Pontenpie desplega una posada en escena
poc habitual amb què busca arribar, d'una
manera particular, a una petita audiència,
implicant-la directament en la història que
està observant.

Memòria Històrica: teatre, projeccions,
debats i presentacions literàries
Aquesta setmana, continuen els actes culturals i de
reflexió programats amb motiu del Programa de memòria històrica, que ens acompanyarà fins al maig:

• Lorca a la Colmena: Yerma in Vitro

El teatre La Colmena aposta per una revisió valenta, amb
una posada en escena arriscada, de Yelma, aquest clàssic
de Federico García Lorca, popular poeta de la Generació
del 27, que morí afusellat la matinada del 18 d'agost de
1936. Preu: 8 € (Amics del Teatre, 4 €). Del 31 de gener al
16 de febrer, al Teatre La Colmena (c. Francesc Viñas, 5).
Divendres i dissabtes (20 h). Diumenges (19 h)

• Diàleg sobre discursos d'odi i concert

«D'Invertides a Lesboterroristes» aquest és el títol del
diàleg conduït per Elena Longares, de Lesbicat, que servirà per reflexionar al voltant de la construcció dels discursos d'odi, des del franquisme fins a
l'actualitat. També, hi haurà el concert de la cantautora Laura Socaixina.
Dissabte, 1 de febrer, 12 h. A Les Tannines (c. Sant Carles, 5). Organitza: visibLESntk, Col·lectiu de Dones Lesbianes

• Projecció de la pel·lícula aimée & jaguar

Film dramàtic alemany de 1999, ambientat en la Segona Guerra Mundial, que narra la història d'amor real entre una dona alemanya, casada amb un nazi, i una periodista jueva.
Dimecres, 5 de febrer, 18 h. Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré (Pl. Sagrada Família, s/n). Organitza: Ajuntament

• presentació literària de el duelo revelado, de jorge moreno andrés

Obra que descriu i analitza els usos i trànsits de les fotografies domèstiques i compromeses
que van ser sotmeses a la irremediable mediació de la repressió franquista.
Dimecres, 5 de febrer. A les 19 h. A la Biblioteca del Fondo (c. Massenet, 28). Organitza: Ajuntament

• debat tertúlia «lluita antifranquista i repressió: de la falsa transició a l'1
d'octubre» amb vivències i testimonis en primera persona.
Dijous, 6 de febrer, a les 19 h, al Centre Cívic del Riu (c. President Companys, 9). Organitza: CUP Gramenet

Actes de l'Any Nou Xinès
Les Biblioteques acullen aquesta setmana diverses activitats relacionades amb la
celebració de l'Any Nou Xinès, enguany
dedicat al signe del zodíac del Ratolí. La
festivitat tindrà el seu moment àlgid amb
la Festa dels Fanals del proper 8 de febrer.
Avui divendres, hi haurà un taller infantil d'ombres xineses (Biblioteca
Singuerlín - Salvador Cabré, 18 h). També,
el cine xinès serà protagonista amb les
projeccions de dos films: La maledicció de la flor daurada, en català, a les 18 h,
a la Biblioteca del Fondo, i Más allá de las
montañas (Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré, 20 h).
Dilluns (18 h), s'ha organitzat a l'Espai
Cuines del Món de la Biblioteca del Fondo, un taller de cuina infantil de la
Fundació Germina. N'hi haurà un altre,
per a adults, dimecres, dia 5 de febrer
(18.30 h), organitzat pel CNL L'Heura,
sobre cuina xinesa i armènia. I dimarts
(15.15 h), a l'Escola Beethoven, tindrà
lloc un taller de cal·ligrafia xinesa,
organitzat per l'escola i l'Associació de
Cultura Popular Xinesa Catalana. Així
mateix, dimecres (de 10 a 12 h) la Biblioteca del Fondo acollirà «La cerimònia
del te intercultural», organitzada per
la Xarxa de Valors.
Els infants gaudiran amb l'Hora del
Conte, inspirat a la Xina, tant a la Biblioteca del Fondo (dia 4, a les 18 h) com a la
Biblioteca de Can Peixauet (dia 5, 18 h).

'Concerts en 3/4'

Parlant de l’estigma

Donació de sang

Cinema

El passat 30 de gener es va iniciar la XXXIVa
Temporada de l'Escola de Música amb el
format Can Roig i Torres en Concert. La programació combina els tradicionals concerts
dels professors, denominats en 3/4 i altres
produccions, com les Soirées Musicals. Elisabetta Renzi (cello), Salvador Francés (clarinet) i Esperanza Muñoz (piano) van obrir
la temporada. El proper concert s'oferirà el
7 de febrer i comptarà amb els músics
M. Luz Martínez i Fco. Javier Hernando.

«Vivint l'estigma en les relacions socials i
el lleure, per l'orientació sexual, ser gran
o un trastorn mental». Aquest és el nom de
la taula rodona que acollirà la Biblioteca
Central amb l'objectiu d’exposar aquesta
problemàtica en primera persona. Intervindran membres d'Entenem Santa Coloma, Amics de la gent gran i Activament.

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant,
el Banc de Sang i Teixits i l'Associació de
Donants de Sang del Barcelonès Nord
organitzen per aquest proper dimarts
una nova jornada de recollida de sang a
l'Hospital de l'Esperit Sant. S'ha de portar
un document identificatiu oficial. No s'ha
de venir en dejú.

Data i hora: 4 de febrer, 18.30 h. Organitza: Taula de
Salut Mental i Addiccions i Xarxa de Biblioteques.

Data i hora: 4 de febrer, de 10 a 15 h
Adreça: Sala d'actes de l'Esperit Sant (soterrani 1)

La Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré
(pl. Sagrada Família, s/n) projectarà el
4 de febrer (18 h) els millors curtmetratges presentats l'any 2019 als BAFTA Film
Awards, els premis més importants de
cinema del Regne Unit, organitzats per
la British Academy of Film and Television
Arts. I el dia 5, David Gabriel,
sonidista a Tortuga Sound i professor a
l’ESCAC, oferirà a les 12 h una conferència
sobre el món del so dins del cinema.

Cofradía de la Veracruz

Velada flamenca

Conversa en català

Aula Universitària

La junta de gobierno de la Cofradía de la
Veracruz y María Santísima de los Dolores
de Santa Coloma hace un llamamiento a todas las personas interesadas en formar parte de la cofradía y vivir la Semana Santa.

La Peña Cultural Recreativa Rincón Andaluz organiza una velada flamenca con
Somos Flamencas, de la Hdad. Pastora
del Alba, Angel Flores (cante y guitarra) y
Pedro Valdivia (canción española).

El CNL L’Heura organitza grups de conversa en català per millorar la fluïdesa i la
correcció, guanyar confiança, practicar,
perdre la vergonya i passar-s’ho bé conversant en un ambient distès i sense exàmens.

«Cahòkia. La ciutat perduda dels EUA».
Aquest és el títol de l'Aula Universitària
del CEP del dimecres, dia 5 de febrer
(17.30 h), que serà a càrrec de l'antropòleg
i guia cultural Francesc Bailón.

Contacto: todos los jueves del año
Horario: de 19:30 a 21 h
Adreça: en el local Foc Nou de la Iglesia Mayor

Fecha y hora: 1 de febrero, 21 h
Dirección: Carretera de la Fuente de la Encina
(plaza Che Guevara)

Informació i inscripció al CNL L'Heura
Adreça: rambla de Sant Sebastià, 100, 5a planta.
Telèfon: 93 468 40 48

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

