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Reobre la renovada comissaria
de la Policia Nacional

L'Ajuntament organitza el primer Fòrum
Internacional sobre Feminisme i Pornografia

La comissaria de la Policia Nacional situada
al carrer d'Irlanda, 67, que portava tancada
catorze mesos per obres de reforma ja ha reobert les seves portes. S’ha remodelat el primer pis de l'edifici per millorar l’accessibilitat
a les oficines d’atenció al públic i permetre
l’accés directe des del carrer, així com per
adequar i millorar els espais de gestió.

Santa Coloma acollirà «El Porno Feroz» el primer Fòrum Internacional sobre Feminisme i Pornografia, que se celebrarà
a la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré els dies 13, 14 i
15 de febrer. La trobada, que comptarà amb la presència de
destacades referents internacionals en el tema, així com de
figures capdavanteres de l’àmbit acadèmic estatal, té com a
objectiu continuar ampliant el focus i denunciant les diverses manifestacions de les violències masclistes i patriarcals.
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L'Ajuntament posa en marxa la tercera edició
d'ajuts per consolidar la restauració local
El termini per adherir-se a aquest programa de millora
dels establiments finalitza el proper 6 de març

Aquest sector a Santa Coloma de Gramenet és un
dels més importants en quantitat, qualitat i diversitat

Aquesta setmana, l’Ajuntament ha posat en marxa per
tercer any consecutiu el Pla de dinamització de la restauració, adreçat a establiments d’hostaleria de la ciutat. El
projecte té com a objectiu millorar la imatge i la competitivitat dels negocis i consolidar la restauració local, un dels
sectors econòmics més importants a Santa Coloma, tant
en quantitat —570 establiments, entre bars, cafeteries,
granges i restaurants—, com en qualitat i diversitat
gastronòmica. El pla es desenvoluparà fins al 18 de juny i
els restauradors i les restauradores interessades poden
adherir-s’hi fins al 6 de març.
En total, aquest 2020 l’Ajuntament destinarà 107.388 € en
un paquet d’ajuts que inclou quatre grans línies d’actuació:
la diagnosi dels establiments, a càrrec d’un equip de consultoria expert en hostaleria; un itinerari d’acompanyament
personalitzat i coaching; un catàleg de formació en cuina i
sala i en estratègia empresarial, i una línia d’ajuts econòmics
per millorar els locals. En aquest sentit, els establiments participants podran sol·licitar fins a un màxim de 5.000 €, que
hauran de destinar a realitzar reformes als seus establiments
(com ara l’accessibilitat dels locals), a renovar la maquinària
(cuina, neveres, climatització, etc.), al vestuari de la plantilla i al mobiliari, així com a digitalitzar el negoci (compra
d’ordinadors o tabletes, desenvolupament d’estratègia de
màrqueting i comunicació, entre d’altres). Una de les novetats d’enguany és que l’ajut també servirà per subvencionar la
reparació de maquinària i fomentar la sostenibilitat. El 50%
d’aquesta subvenció es cobrarà en la moneda local grama.

Alt índex de satisfacció

Aquesta és la tercera edició d’un pla que es va posar en
marxa el 2018 com a prova pilot als barris de la zona
centre de la ciutat i que es va estendre, l’any passat, a la
resta de Santa Coloma. En aquests dos primers anys, han
participat 119 negocis de restauració (49 l’any 2018 i 70
en 2019), amb un índex de satisfacció molt elevat. De fet,
els restauradors i les restauradores que han participat

Impulsando
un clúster de
alimentación y
gastronomía

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

Lliurament de diplomes als restauradors i les restauradores participants a la segona edició

La tercera edició del pla de dinamització es va obrir aquest dimecres 5 de febrer a l’Escola de Restauració Santa
Coloma (ERESC), amb l'entrega de diplomes als restauradors i les restauradores participants a l'edició anterior. El
lliurament el van fer Esteve Serrano, primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç
i Mobilitat; Blanca Padrós, segona tinenta d'alcaldessa de l'àrea d'Economia i presidenta de l'empresa municipal
Grameimpuls, i Pedro Cano, regidor de Comerç i Turisme.
fins ara puntuen amb un 9 el projecte, que els ha permès
detectar els seus punts forts i febles i implementar accions
necessàries per oferir un millor servei i qualitat.
L’Ajuntament desenvolupa aquest projecte amb el suport del
Programa metropolità de polítiques socials municipals 20162019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les persones del

sector de la restauració interessades a participar-hi, s’hauran
de posar en contacte amb el Servei de Foment Empresarial
de Grameimpuls, presencialment (av. de la Generalitat 99101) o a través del telèfon 93 466 52 24. El pla va en la línia
d’altres actuacions municipals a favor de la restauració, font
de dinamisme de l’economia local, que crea ocupació i consolida la fortalesa de la marca Santa Coloma Gastronòmica.

El sector de la restauración supone un agente dinamizador de la economía local y es uno de los mayores generadores de ocupación en nuestra ciudad. Empresarios y empresarias, junto con el Ayuntamiento, el Campus de la
Alimentación de Torribera y la Escuela de Restauración, estamos creando un clúster económico en crecimiento,
especializado en alimentación y gastronomía. Para seguir remando junt@s, esta semana hemos puesto en marcha
diferentes ayudas para dar apoyo a los restauradores, para que puedan mejorar sus negocios y dar respuesta a
las necesidades emergentes. En este sentido, este pasado miércoles presentamos la 3.ª edición del Plan de dinamización de la restauración local, un paquete de nuevas medidas para aumentar el nivel de ocupación y favorecer su profesionalización.
Con esta iniciativa vamos a continuar poniendo en valor la marca «Santa Coloma gastronómica», para que la
calidad y diversidad de la oferta atraiga a cada vez más personas de dentro y fuera de la ciudad. Tenemos resultados muy positivos de los dos primeros años del Plan, tanto por el alto grado de satisfacción de los y las participantes como por los objetivos logrados. La mayor parte de establecimientos han podido mejorar su imagen y se
han creado nuevos proyectos generadores de ocupación. Otras ciudades ya se han interesado por esta iniciativa.
De nuevo, Santa Coloma como referente en proyectos innovadores y con resultados de calado en clave de progreso y desarrollo económico y social.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Santa Coloma acull el primer Fòrum Internacional
sobre Feminisme i Pornografia 'El Porno Feroz'
Els propers 13, 14 i 15 de febrer,
l'Ajuntament organitza el primer Fòrum
Internacional sobre Feminisme i Pornografia sota el títol «El Porno Feroz» a la
Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré. Una
trobada que comptarà amb la presència de
destacades referents internacionals, com
ara Sheila Jeffreys, una de les veus clau en
la denúncia radical de la sexualitat patriarcal, i Graciela Atencio, periodista, directora de Feminicidio.net i defensora global
dels drets humans de les dones. També,
hi participaran figures capdavanteres de
l’àmbit acadèmic estatal, com ara Amelia
Valcárcel, Rosa Cobo o Beatriz Ranea.
Es tracta d’una iniciativa organitzada
per l’Ajuntament de Santa Coloma, amb
l’objectiu de continuar ampliant el focus i
denunciant les diverses manifestacions de
les violències masclistes i patriarcals, tal
com ja es va fer durant les jornades
abolicionistes sobre prostitució i explotació sexual celebrades el passat mes
d’octubre. En aquesta ocasió, s’abordarà la
pornografia com un dels factors legitimadors de la prostitució, i com a element clau
en la construcció d’un imaginari patriarcal
i un model de sexualitat masclista i violent
contra les dones.
El primer Fòrum Internacional sobre
Feminisme i Pornografia serà una ocasió
única per escoltar de primera mà a figures
referents del feminisme i poder aprofundir
en aspectes clau com ara la construcció de
la sexualitat hegemònica patriarcal, la relació entre pornografia i explotació sexual
o el fenomen de la cultura de la violació.
També està prevista la presentació d’un
revelador estudi sobre l’impacte de la
pornografia en el jovent, a càrrec de Lluis
Ballester i Carme Orte, docents de la Universitat de les Illes Balears. Així mateix, es
comptarà amb la participació del periodista
Gabriel Núñez Hervás, autor de l’article «El
porno feroz», al qual fa referència el títol
del Fòrum, on es denuncia la utilització en
la pornografia del sexe com a coartada per
exercir un model masclista brutal i extrem.

Ciutat referent contra la violència masclista
Tant les jornades abolicionistes com aquest Fòrum Internacional són accions emmarcades en el projecte de La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista que s’inaugurarà a la ciutat al mes de març, a través de la qual l’Ajuntament de Santa Coloma persegueix crear espais de reflexió alhora que generar respostes i mesures de prevenció davant les violències contra les dones.
Santa Coloma de Gramenet és una ciutat pionera en el compromís en la lluita per
erradicar tota classe de violències contra les dones. El 2016, va ser la primera ciutat
catalana en adherir-se a la Xarxa de Ciutats Lliures de Tracta i actualment n'és la
coordinadora estatal.

Una crida a l’acció

Els continguts del primer Fòrum no es limiten a la teoria sinó que també es fa una
crida a l’acció, per tal de poder abordar de
manera integral la complexitat del fenomen. Amb aquest objectiu es durà a terme
el 1r Datató (Marató de Dades) sobre
Pornografia, en el marc del Projecte CIBA
Gender Data Lab, on s’analitzaran dades
globals sobre la pornografia, que puguin
servir de punt de partida per millorar les
polítiques públiques envers aquest tema.
També es farà un taller sobre pedagogia
del reconeixement, on es proposaran eines
per treballar amb joves adolescents nous
imaginaris sexo-afectius.

INFORMACIÓ
I INSCRIPCIONS

www.gramenet.cat/ForoInternacionalPornografia
Posteriorment, es podran consultar
totes les conferències, presentacions i
tallers al web de La CIBA:
laciba.gramenet.cat

Unos radares optimizan el consumo
eléctrico de las escaleras mecánicas

El proper 18 de febrer, a les 17.30 hores,
a la sala d’actes del Museu Torre Balldovina, la Fundació Hospital de l’Esperit Sant
(FHES) oferirà una xerrada sota el títol
«Mal de cap i migranya. Són el mateix?»,
que anirà a càrrec del neuròleg Dr. Jose
Sánchez. Presentaran l’acte el director
gerent de la FHES, Dr. Vicenç Perelló, i la
regidora de Salut, Consum i Gent Gran,
Soraya Santalucía.

El 5 de febrero han dado comienzo los
trabajos de instalación de nueve nuevos
radares de control de uso en nueve de
las escaleras mecánicas de la ciudad. El
objetivo es que estos dispositivos detecten
la presencia de personas para su puesta
en funcionamiento y que, en ausencia de
usuarias, el sistema mantenga en pausa el
movimiento para ahorrar energía.

Gran baile de disfraces
para personas mayores
El domingo 23 de febrero, de 17 a 20 h, en
la Central Escénica (av. Francesc Macià,
41), se celebrará un gran baile de disfraces para las personas mayores. Para
poder participar, es necesario inscribirse
previamente. En la entrada del Ayuntamiento se podrá recoger el documento
de inscripción, que deberá ser depositado en la urna instalada en el mismo
lugar. Las admisiones se limitarán al
aforo del local. Para más información se
puede llamar al teléfono 93 462 40 00
(ext. 3040 o 2746, de 10 a 12h).

El sistema optimiza los consumos energéticos, deteniendo la marcha en aquellos
horarios en los que hay poco tráfico de
personas, pero manteniéndolos disponibles
para su funcionamiento cuando una persona
se acerque a la plataforma de embarque.
La inversión en estos radares es de
37.243,80 €, procedentes del contrato de

El grup motor de l'Any Nou Xinès de Santa
Coloma ha decidit suspendre la celebració
de la gran Rua de la Festa dels Fanals, que
s'havia programat per al 8 de febrer, així
com altres actuacions previstes. La decisió
s'ha pres en solidaritat amb les persones
afectades pel coronavirus. Els organitzadors han coincidit amb el criteri del grup
motor de Barcelona, que va suspendre les
activitats programades a la ciutat comtal,
i també han atès, d'aquesta manera, les
peticions i la sensibilitat de la comunitat
xinesa de Santa Coloma, que se sent profundament commocionada pel problema
de salut del seu país, segons expliquen
en un comunicat. «L'estat d'ànim baix ha
afectat la motivació dels agents encarregats de la celebració. Així mateix, es
tracta d'un acte de responsabilitat ciutadana, tot i que en aquests moments el risc
epidemiològic és molt baix a Catalunya.
També, és un gest de solidaritat amb el
poble xinès i amb les persones afectades
en altres països que no poden celebrar
l'Any Nou» expliquen.

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 93 462 40 12
A/e: defensora@gramenet.cat
Twitter: @defensoracg

És un Fòrum adreçat a tothom i gratuït.
Les inscripcions s’han de fer online a:

Xerrada sobre
la migranya i el mal de cap
al Museu Torre Balldovina

Está previsto que los trabajos de colocación de los radares duren una semana. Se
han iniciado en las cinco unidades de
escaleras mecánicas situadas entre la calle
Juli Garreta y la carretera de la Font de
l’Alzina, y han continuado por las escaleras de la calle de Angel Prats (entre las
calles de Sants y Montseny). Durante la
instalación, el sistema debe estar en paro,
por lo que se pide disculpas al vecindario
por las posibles molestias.

Se suspenen els actes
festius programats
per a l'Any Nou Xinès

mantenimiento que tiene establecido el
Ayuntamiento para los accesos mecánicos.
Sin contar con estas nuevas instalaciones,
ya hay quince unidades mecánicas en la
ciudad —entre escaleras y rampas— que
cuentan con este sistema de radar. En
total, Santa Coloma dispone de 35 escaleras mecánicas y 9 rampas (que suman 44
unidades). Cuando finalice la instalación
de los nuevos radares, el 54,6% del parque
de escaleras y rampas ya dispondrá de este
sistema de ahorro energético.

Por las pensiones
La plataforma Marea Pensionista
Gramenet convoca todos los lunes una
concentración, a las 11 horas, en la plaza
de la Vila, por la defensa del sistema
público de pensiones, el mantenimiento
del poder adquisitivo y su blindaje en la
Constitución.

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 tel. 93 462 40 90. I al web:
www.gramenet.cat

farmàcies
Divendres 7
Dissabte 8
Diumenge 9
Dilluns 10
Dimarts 11
Dimecres 12
Dijous 13

Beethoven, 25
Av. Sta. Coloma, 58
Milà i Fontanals, 79
Av. Generalitat, 226
Av. Catalunya, 33
Mn. J. Verdaguer, 107
Major, 46

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 comissaria de la Policia Nacional
torna a obrir després d'una reforma

Canvi climàtic, transició ecològica i drets humans

El Curs de Filosofia per la Pau arriba a la seva desena edició amb una
proposta sobre els reptes i les amenaces per al medi ambient, la salut
humana i el benestar de les societats que planteja el canvi climàtic
així com les alternatives, mesures i polítiques per abordar aquesta
transcendental qüestió. Les sessions són gratuïtes i obertes a tothom.
Lloc i horari: Sala Riu del Centre Cívic del Riu (c. Lluís Companys, 9),
cada dilluns, del 24 de febrer al 30 de març, de 19 a 21 h. Cal inscripció prèvia abans del dia 21 de febrer a: cooperacio@gramenet.cat

Menys caigudes de pacients a l’Hospital

Les caigudes en pacients hospitalitzats a la Fundació Hospital de
l'Esperit Sant s'han reduït en l'últim any un 42,7%. Aquesta important
reducció s'ha produït gràcies a l'esforç realitzat per tot el personal
assistencial a l'hora de prevenir caigudes, així com a una creixent sensibilitat envers aquest tipus d'incidents. Amb l'objectiu de mantenir
aquesta tendència a la baixa, l'Hospital va celebrar el dimecres 29 de
gener un nou Dia Institucional de la Prevenció de Caigudes.

L'ERESC acull vuit alumnes del Culinary Institute

El passat 4 de febrer, l’alcaldessa, Núria
Parlon, el subdelegat del govern a Barcelona, Carlos Prieto, i el Cap Superior de
Policia a Catalunya, José Antono Togores,
van visitar les renovades instal·lacions
de la comissaria de la Policia Nacional situada al carrer d'Irlanda, 67, que portava
tancada catorze mesos per obres de reforma (des de l’octubre de 2018). S’ha remodelat el primer pis de l'edifici per millorar
l’accessibilitat a les oficines d’atenció al
públic i permetre l’accés directe des del
carrer, així com per adequar i renovar els
espais de gestió.
Des del passat 13 de gener, la ciutadania ja pot tornar a complementar a la
ciutat tots els tràmits propis d’una oficina
de la U.D.E.Y.E. (Unidad de Documentación de Españoles y Extranjeros), com ara
la sol·licitud o renovació del DNI i el
passaport, i l’expedició de documentació
d’estrangers.
L’horari d’atenció al públic de la comissaria de la Policia Nacional és de dilluns a
divendres, de 9 a 14.30 h, i les tardes de
dilluns a dijous, de 16 a 19 h. Cal recordar,
però, que sempre s’ha de demanar cita
prèvia al web www.citapreviadnie.es o
trucant al telèfon 060.
Durant el transcurs de les obres, la ciutadania de Santa Coloma s’ha hagut de desplaçar a oficines de fora de la ciutat, com
les de Badalona o Sant Adrià del Besòs.

L a comissaria en xifres

L’actual edifici de la comissaria de la
Policia Nacional del carrer d'Irlanda, 67,
va ser inaugurat a finals de 1976, quan
es va tancar l’antiga dependència del cos
nacional de policia que estava situada al
carrer de Joan Ràfols. Des de llavors, s'hi
ha prestat servei d’expedició del DNI i del
passaport.
A més, durant els gairebé set anys que
es va tancar l’antiga comissaria de Sant
Adrià (1979-1986), la U.D.E.Y.E Santa
Coloma també va cobrir el Servei de
Documentació d’aquesta població veïna.
Només el 2017 (el darrer any complert
que va estar oberta, abans de les obres),
l’oficina va tramitar 26.690 DNI, 5.555
passaports i uns 8.500 documents per a
persones estrangeres.
Des que les noves dependències van obrir
el passat 13 de gener, ja s’hi han atès
gairebé 2.000 persones i s’hi han tramitat
962 DNI, 275 passaports, 10 autoritzacions de menors, 60 cartes d’invitació,
140 autoritzacions de tornada, 40 certificats de diferents tipus i 440 targetes
d’estrangeria.
La reforma ha suposat una inversió de la Delegació del Govern de 175.000 €. A la nova
oficina hi treballen 17 persones: quatre de
seguretat, un cap, nou funcionaris dels cossos generals i tres policies encarregats de fer
els documents per a persones estrangeres.

24 establiments comercials participen
en una campanya de promoció del català
«Posa fil a la imatge. Quina frase feta et suggereix aquesta imatge?» Aquest és el nom de
la campanya de promoció del català impulsada per l'Agrupació del Comerç i la Indústria, l'Institut Ramón Berenguer IV i el CNL
L'Heura que arrencarà el proper 24 de febrer i
en la qual participen 24 comerços de la ciutat.
Les botigues participants, que col·laboren
en el programa Voluntariat per la llengua i
que formen part de l'Agrupació del Comerç i
la Indústria, exposaran fins al 6 de març
diversos cartells en el seu aparador, en els
quals s'anima la ciutadania a endevinar la
frase feta representada a una imatge.
En aquest projecte, han participat uns vint
alumnes de batxillerat d'arts plàstiques de
l'Institut Ramón Berenguer IV, tot dissenyant
la vintena de cartells que s'hi mostraran.
La clientela podrà participar-hi omplint, amb la seva resposta, les butlletes que trobaran
en els mateixos comerços. També, uns cinc-cents alumnes de l'Heura repartiran les paperetes entre els seus coneguts i conegudes. Es sortejaran dues Targeta Ciutat, valorades en
20 € cadascuna, amb què les persones guanyadores podran comprar al comerç local.

Vuit alumnes del Culinary Institute of America de Nova York realitzen
des de fa uns dies una estada de pràctiques a l’Escola de Restauració
Santa Coloma (ERESC). La iniciativa s’emmarca dins de les activitats
del projecte Torribera Mediterranean Center (TMC) per fomentar la
dieta mediterrània, la salut i la innovació culinària. El mòdul té una
durada de tres mesos i es realitza els dilluns, dimarts i dimecres en
horari de tarda. L’Escola de Restauració proporciona a l’alumnat i el
professor que imparteix la formació —també del Culinary Institute of
America de Texas— les seves instal·lacions. Entre les pràctiques, els i
les estudiants aprenen a elaborar menús de dieta mediterrània.

Formació sobre l'entrevista per competències

L’entrevista per competències amb el mètode STAR protagonitza la
propera píndola formativa al Club de Feina, prevista per al proper
dijous 13 de febrer (de 15 a 17 hores). La formació permetrà a les persones assistents conèixer com fer front a una entrevista amb aquesta
metodologia. La sessió és gratuïta, prèvia inscripció a través de la
pàgina web (www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’).

Programa de actividades físicas para adultos

L’Associació Esport i Salut está llevando a cabo un programa de
actividades físicas para adultos que comprende las siguientes disciplinas: gimnasia de mantenimiento (de 9.15 a 11.15 h, en el Polideportivo Raval, y de 19 a 20 h en el gimnasio del colegio F. Segarra);
zumba (lunes y miércoles, de 18 a 19 h, en el gimnasio del colegio F.
Segarra); yoga (martes y jueves, de 9 a 10.30 h, de 16.30 a 18 h y de
18 a 19.30 h, en el Casal de Can Mariner); Tai Chi (martes y jueves,
de 18 a 19 h, en el gimnasio del colegio F. Segarra). Información e
inscripciones en las oficinas del Polideportivo Raval (c. Ginesta s/n,
teléfono 93 386 76 08, www.esportisalut.com)

Exposición de pintura de Paco Moya en la Sala Riu
El Centre Cívic del Riu (calle de Lluís Companys, 9) acogerá, del 10
al 27 de febrero, la exposición del pintor colomense Paco Moya Díaz
«Del blanco y negro al color». Se trata de la primera exposición del
autor, integrado actualmente en el grupo de arte Els Coloristes. La
muestra se inaugurará el próximo 10 de febrero, a las 18.30 h.

Nova sessió de videofòrum a l'Àrea Cultural Oriol

Amb la finalitat d'educar i de potenciar l'esperit d'opinió i de crítica
de l'espectador davant del cinema, l'Àrea Cultural Oriol (carrer Nou,
4-6) organitza una nova sessió de videofòrum. Aquest diumenge,
dia 9 de febrer, a les 17 h, s'hi projectarà Mi obra maestra, de Gastón
Duprat. Durant l'acte, un comentarista presentarà la pel·lícula i la
situarà en el seu context històric. Posteriorment a la visualització del
film, s'hi obrirà una estona de comentaris en el qual el públic podrà
opinar lliurament sobre l'argument d'aquest treball cinematogràfic.

Espectacle de màgia a la Biblioteca Can Peixauet

La Fundació Germina, que ofereix suport i acompanyament a infants,
joves i famílies, organitza avui divendres, dia 7, a les 18 h, a la Biblioteca Can Peixauet, l'espectacle de màgia Postman, del mag Txema.
L'activitat està organitzada amb la col·laboració de l'Ajuntament, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Roda Fundació d'Accions Culturals i del Lleure.

'Yerma in-Vitro' arriba al Teatre La Colmena

El Teatre La Colmena aposta per una revisió valenta, amb una posada
en escena coral i arriscada, de Yelma, aquest clàssic de Federico
García Lorca. Yerma in-Vitro està dirigida per Andreu Banús i interpretada pel Grup de Teatre La Colmena. Funcions: els dies 7, 8 i 14
de febrer (a les 20 h), i 9 i 16 de febrer (19h). Preu: 8 € (4 € Amics del
Teatre). Reserves: entrades@teatrelacolmena.cat

Curs sobre programació d'ordinadors per a infants

La Biblioteca del Fondo (carrer de Massanet, 28) organitza un curs
d'iniciació a la programació d'ordinadors, destinat a infants en edats
compreses d'entre 8 a 12 anys. Els nens i nenes que hi assisteixin
podran aprendre a crear el seu propi joc d'ordinador, entre altres
coneixements. La formació, de caràcter gratuït, s'impartirà en deu
sessions, des d'aquest dissabte, dia 8 de febrer, fins al proper 11
d'abril, durant els matins, de 10.30 a 12 hores. Les persones interessades a inscriure-s'hi poden trucar al telèfon de la Biblioteca del
Fondo: 93 468 46 12
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agenda febrer
'Malalties minoritàries'
El Fons Documental Joan Gomis de la
Biblioteca Central (c. jardí Can Sisteré, s/n)
acollirà l'exposició «Malalties minoritàries»
de Xavi Josa, que forma part del cicle «Dret
a l'accés a la salut i les cures». La natura, la
tendresa i la felicitat són les protagonistes
dels 49 retrats en blanc i negre, tots amb
algun detall en color, que s'exposen per tal
de fer visibles les malalties rares. La mostra
està organitzada per la plataforma Territorios Libres, a iniciativa de la Biblioteca
Central i l'Ajuntament, i compta amb la
col·laboració de la Federació Catalana de
Malalties Minoritàries i Fujifilm.
Presentació: 11 de febrer, a les 19 h

Espectacle: 'Eterna Lola'
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Arrenca de nou el Festival de Blues, la cita Memòria Històrica
L'agenda d'actes
anual amb artistes de renom del gènere
organitzada amb
motiu del Programa de memòria
històrica ens
ofereix aquesta setmana els
següents espais de
reflexió, activa i
participativa:

Del 9 a 16 de febrer torna el Festival de
Blues de Santa Coloma, una cita anual
amb grans noms del blues de l'escena
nacional i internacional, i amb tot un
seguit de propostes culturals, com
presentacions, actuacions, xerrades i
conferències, repartides en vuit escenaris
de la ciutat, perquè no perdem punt de
l'actualitat bluesera. Enguany, la cartellera del festival, organitzat per Santako in
Blues i l'Ajuntament, agafa pes amb
l'actuació al Teatre Sagarra de
l'harmonicista Keith Dunn i Balta
Bordoy & The Bad Boys (dia 14, a les
21 h) i de la Vargas Blues Band i John
Byron Jagger (dia 15, a les 21 h).

• Continua oberta, fins a l'1 de
març, l'exposició
«Verdaguer
segrestat. La utilització del mite
durant el franquisme». Una mostra
sobre com el poeta va ser instrumentalitzat pel règim franquista. Al Museu
(pl. Pau Casals, s/n). Organitza: Museu i
Fundació Jacint Verdaguer.

Actes de la setmana

Eterna Lola, espectacle produït i dirigit
per l'artista colomenc Adrián Amaya,
arriba aquest diumenge, dia 9 de febrer,
al Teatre Sagarra, per retre homenatge
a la carismàtica i heterodoxa cantant
Lola Flores, també coneguda com Lola
d'Espanya o la Faraona. Adrián Amaya,
un admirador incondicional de Lola Flores, interpretarà les cançons més famoses
popularitzades per l'artista com Pena,
penita, pena, Limosna de amores o La Zarzamora, entre d'altres, que han quedat
en el record de diverses generacions. L'hi
acompanyarà la ballarina Rocío Merino.
Serà un espectacle musical, al pur estil
del cabaret. Preu: 10 €. Entrades:
www.teatresagarra.koobin.cat

El festiblues colomenc, que arriba a la
setena edició, s'estrena aquest diumenge,
dia 9, al Bar Linea Uno (c. Sant Josep, 48)
amb l'actuació de Red Rombo (20 h). I
dimarts, dia 11, el bar Yesterday (c. Major,
24) vibrarà amb Wax & Boogie - Blues
Projects (20 h). L'endemà, es donarà el
tret de sortida oficial al festival, amb una
presentació a la Biblioteca Central (19 h).
També, s'hi donarà a conèixer el llibre
Todo Blues, de Manuel López Poy i
l'ampliació del fons documental dedicat a
aquest gènere musical.
Dijous, dia 13, a les 20 h, actuarà Julio Lobos al Bombay (Rambla de Sant

Sebastià, 57). El festival continuarà
desplegant el seu programa fins al dia
16 amb més concerts, conferències i un
altra cita anual: la Fira del disc del
col·leccionista, que tindrà lloc a la
plaça de la Vila el proper 15 de febrer (10
h) i que comptarà amb música del DJ Llamàntol, i una exhibició i una classe oberta
de ball de swing, entre altres activitats.

• Jocs amb història. Persones grans
explicaran en un vídeo a què jugaven
quan eren petites. El material audiovisual
forma part del projecte Triajoc i l'activitat,
adreçada a persones de més de 18 anys,
s'inscriu en el Voluntariat de conversa
en català. Lloc: rbla. de Sant Sebastià,
98-100, planta 2, aula 11. Organitza: CNL
L'Heura. Dia: 11 de febrer, a les 17.30 h.

Nou disc de Laura Jareño

El cicle semestral 'Cinema a Santa Coloma'
s'inspira en el 125è aniversari del setè art

Concert en 3/4

El cicle «Cinema a Santa Coloma», que
s'ofereix de manera gratuïta des de la
xarxa de biblioteques de la ciutat, ha
encetat el primer semestre inspirat en el
125è aniversari del setè art. Fins al juny,
s'han planificat més de cinquanta projeccions cinematogràfiques, així com tot un
seguit d’activitats, especialment destinades a la infància, perquè es coneguin els
inicis i la història de la gran pantalla.

Avui divendres, dia 7 de febrer, a les 21
h, la soprano M. Luz Martínez i el pianista Fco. Javier Hernando ofereixen a
l'Auditori el tradicional concert dels professors, anomenat en 3/4, amb la interpretació d'obres de Orrego Salas, Leng, R.
Strauss i E. W. Korngold.

Enguany, també continuaran les projeccions en versions originals i doblades, el
documental del mes, així com tallers i
xerrades especialitzades; en definitiva, un
ampli ventall de propostes dirigides a tot
tipus de públic. El film per a infants Teen
Titans Go! inaugura aquest dissabte, dia 8,

la cartellera de la setmana, a la Biblioteca
Singuerlín - Salvador Cabré (11h). A la
mateixa hora, la Biblioteca del Fondo, projectarà el film nord-americà d'animació
Trolls, dirigit també a un públic familiar.

Laura Jareño, cantant, compositora,
il·lustradora i escriptora, debutarà per primera vegada a la Sala Miquelet del Teatre
Sagarra per presentar el seu segon disc,
Alma gatuna, que contè cançons d'autor,
amb ritmes suaus, des de la bossa nova al
folk. Serà demà dissabte, dia 8 de febrer,
a les 21 h i l'acompanyaran José i Javi Jareño. En aquesta presentació especial també
hi serà Miguel Aranda, José Luis Lozano
i Àlvaro Verdejo, guitarristes amb qui ha
gravat cançons del seu nou disc.

Teatre a Carro de Baco

Concepción Arenal

Talleres en Riera Alta

Presentación literaria

L'Escola de Teatre de Carro de Baco porta
als escenaris El sueño de una noche de
verano, comèdia romàntica escrita per
William Shakespeare, plena de fantasia, somnis i màgia, on es barregen les
històries d'amor de dues parelles nobles,
d'uns còmics despreocupats i d'un grup de
membres del món de les fades.

El CC Airiños da nosa Galicia organiza
la conferencia «El largo camino hacia la
igualdad: vigencia de Concepción Arenal» a cargo de la historiadora ferrolana
Esperanza Piñeiro de San Miguel. El acto
está enmarcado en el 200 aniversario del
nacimiento de la primera activista feminista española.

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 de adultos (de 18.30 a 19.30).

La Coordinadora de Grups de Dones de
Santa Coloma de Gramenet organiza la
presentación de los libros «Hasta la luna
ida y vuelta» y «Reflejos en la piscina», de
la escritora, pintora y fotógrafa colomense Mari Paz Rodríguez.
El acto tendrá lugar en la Sala Riu, del
Centre Cívic del Riu.

Data: 7 de febrer (21 h), dia 8 (20 h)
Preu: 8 € (6 € venda anticipada). www.atrapalo.com

Fecha y hora: viernes, 7 de febrero. A las 19 h
Lloc: sala de actos de Aura Seguros (pl. de la Vila, 25)

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

Data i hora: 12 de febrer, 19 h
Adreça: c. President Lluis Companys, 9

Manualidades

Aula Universitària

Excursión a Roses

Sopar de la Dona

Quedan plazas vacances en diversos talleres de manualidades, destinados a gente
mayor, que organiza el Ayuntamiento en
los siguientes equipamientos de la ciudad: Casal dels Safaretjos, Casal del Riu
Nord, Centre Cívic del Llatí, Casal de la
Guinardera, Centre Cívic de Can Franquesa y Centre Cívic del Fondo. El precio
es de 6 € por trimestre.

«Antropologia sexual: diferències, igualtats
i conflictes entre homes i dones». Aquest
és el títol de l'Aula Universitària del CEP
del dimecres, dia 12 de febrer (17.30 h), a
càrrec del biòleg Ramón Ma Nogués .

La Asociación de vecinos del Cementiri
Vell - Pallaresa organiza una excursión
a Roses los días 22 y 23 de febrero. Para
más información e inscripciones, han de
dirigirse a la calle del Doctor Ferran, 17,
de lunes a jueves, de 10 a 13 h o de 16.30
a 18 h, y los viernes de 10 a 13 h, o llamar
al teléfono de la asociación, 93 391 18 98.
Las plazas son limitadas.

La Coordinadora de Grups de Dones ha
organitzat per al proper 7 de març, a les
21 h, el Sopar de la Dona. S'ha de reservar
de dilluns a dijous, a la seu de la Coordinadora (c. President Lluís Companys, 9,
3a planta, de 17 a 20 h). Més informació
al telèfon 647 13 36 99 i als grups de dones de Can Mariner, Once de septiembre,
Latino, Amira, Kundalini i Río.

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

