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Els grups municipals opinen sobre temes
de l'actualitat de Santa Coloma

Más de cien personas ya han aportado
su testimonio en el Banco de Memoria Oral

Els grups polítics municipals ofereixen aquesta setmana la seva col·laboració habitual, en la qual aborden temes de l'actualitat de Santa Coloma de Gramenet. En els seus articles, trobareu els diversos punts
de vista de les persones representades al consistori,
sobre la gestió municipal i sobre altres assumptes
d'interès general que tenen a veure amb el dia a dia
de la nostra ciutat.

Un total de 108 personas de Santa Coloma ya han ofrecido su testimonio estos últimos años en el Banco de
Memoria Oral, una iniciativa impulsada por la Regidoria
de Memòria Histórica a través del Museu Torre Balldovina, que sigue vigente con la finalidad de recuperar y
conservar la memoria local y dar a conocer el pasado
más reciente de la ciudad, en la época que abarca desde
la Segunda República hasta la transición democrática.
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Unas 300 personas asisten en la ciudad al
I Foro Internacional sobre Feminismo y Pornografía
Referentes internacionales y del ámbito académico
estatal se reunirán en la Biblioteca Singuerlín

Es una iniciativa enmarcada en La Ciba, el nuevo
espacio previsto de recursos para mujeres

El Ayuntamiento de Santa Coloma organiza el 1.er Foro
Internacional sobre Feminismo y Pornografía, que está
teniendo lugar esta semana (de jueves a sábado) en la
Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré y al que asisten unas
300 personas del ámbito académico, institucional y político,
entre otros. En el acto inaugural han participado la alcaldesa, Núria Parlon, la diputada de Políticas de Igualdad de la
Diputación de Barcelona, Alba Barnusell, y la presidenta del
Institut Català de les Dones (ICD), Laura Martínez.

ACTIVIDADES DESTACADAS

Bajo el título «El Porno Feroz», se están llevando a
cabo diferentes conferencias, talleres, mesas redondas
y presentaciones lideradas por destacadas referentes
internacionales, como la escritora y activista británica
Sheila Jeffreys, una de las voces clave en la denuncia de
la sexualidad patriarcal, y Graciela Atencio, periodista,
directora del portal Feminicidio.net y defensora global de
los derechos humanos de las mujeres. También, participan
figuras relevantes del ámbito académico estatal como
Amelia Valcárcel, Rosa Cobo o Beatriz Ranea.

FÍA, en el marco del Proyecto CIBA GENDER DATA LAB.
Maratón de datos donde se analizarán cifras globales
sobre la pornografía, que puedan servir de punto de
partida para planificar las políticas públicas en relación
a esta temática.

El objetivo de estas jornadas es continuar denunciando las
diversas manifestaciones de las violencias machistas, tal y
como ya se hizo durante las jornadas abolicionistas sobre
prostitución y explotación sexual celebradas en octubre. En
esta ocasión, se aborda la pornografía como uno de los factores legitimantes de la prostitución, como elemento clave
en la construcción de un imaginario patriarcal y un modelo
de sexualidad machista y violento contra las mujeres.
El nombre de estas jornadas parte del artículo «El porno
feroz, la misoginia como espectáculo», del sociólogo y
periodista Gabriel Núñez Hervás, uno de los ponentes. El
Foro será una oportunidad única de escuchar de primera
mano a figuras referentes del feminismo, y poder profundizar en aspectos clave como la construcción de la sexualidad
hegemónica patriarcal, la relación entre pornografía y explotación sexual o el fenómeno de la cultura de la violación.

En contra de
un modelo
de sexualidad
violento e irreal

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

14.02 (12.30h). Presentación del estudio NUEVA
PORNOGRAFÍA Y CAMBIOS EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES. A
cargo de Lluís Ballester y Carme Orte, docentes de
la Universidad de les Illes Balears (UIB).

14.02 (15.30 h). 1er. DATATÓ SOBRE PORNOGRA-

15.02 (10 h). Conferencia PORNOGRAFÍA Y INDUS-

TRIA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL. A cargo de Sheila
Jeffreys, escritora y activista feminista. Profesora
asociada de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas
de la Universidad de Melbourne.

15.02 (12 h). Presentación del Informe LAS MANADAS: PORNOGRAFIA Y CULTURA DE LA VIOLACIÓN, sobre agresiones sexuales múltiples, a cargo de Graciela
Atencio, periodista y directora de Feminicidio.net.

CIUDAD LÍDER CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Es una iniciativa enmarcada en La Ciba, espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista, que está previsto que se inaugure en marzo, con el objetivo de prevenir las violencias contra las mujeres.
Santa Coloma es una ciudad pionera en la lucha para erradicar todo tipo de violencias contras las mujeres. En el 2016, fue la
primera ciudad catalana en adherirse a la Red de Ciudades Libres de Trata y actualmente es la coordinadora estatal.
El pasado noviembre se puso en marcha «Santa Coloma Red Violeta», una iniciativa innovadora y única en el Estado,
que tiene por objetivo crear espacios seguros contra las violencias machistas y lgtbifóbicas.

Santa Coloma ha demostrado en múltiples ocasiones que somos una ciudad comprometida contra las violencias
en todas sus expresiones. Hace algunos meses, organizamos unas jornadas sobre prostitución como una de las
formas de explotación sexual y violencia más graves contra la mujer. Esta semana damos un paso más para ubicar en nuestra agenda pública las consecuencias del porno asociado a un modelo de sexualidad irreal y violenta,
y su facilidad de acceso por parte de los niñ@s. Los datos hablan por sí mismos: el consumo de vídeos porno se
inicia a edades cada vez más tempranas —a los ocho años, según el estudio que presentaremos— lo que supone
el acceso a una sexualidad distorsionada, extrema y asociada a la cosificación de los cuerpos. Los niños llegan a
adolescentes y creen que ese es el único modelo de sexualidad que existe, con el hombre adoptando un único rol
(activo y abusador) y la mujer otro (de esclava). Por ello, es acuciante desenmascarar las consecuencias de este
modelo y que familias y sociedad dispongan de herramientas para una educación sexual basada en la igualdad,
la libertad y el respeto mutuo.
Desde el Ayuntamiento trabajamos con los colegios e institutos, a través del Programa de actividades educativas
complementarias, impartiendo talleres sobre sexualidad y diversidad afectiva y sexual. Todo va enfocado a un
mismo objetivo: prevenir las violencias y abusos sexuales. Que nuestr@s jóvenes sean realmente libres y responsables para decir alto y claro #NoEsNo sin prejuicios.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

L’habitatge és una prioritat
L’accés a l’habitatge és un dels reptes d’aquest mandat. Anys de crisi, retallades i de manca d’un marc legal que
protegís als més febles, han expulsat a moltes famílies de les seves llars. Aquest govern, sense els recursos ni les
àmplies competències d’altres administracions, vol contribuir a millorar la situació: l’aprovació del Pla Local de
l’Habitatge de Santa Coloma i la represa dels treballs de la Taula Local de l’Habitatge en són una mostra.
La lluita contra l’emergència habitacional és una competència clara de la Generalitat de Catalunya. Portem anys
reclamant una ampliació de les partides del Govern, més pressió contra els grans tenidors (entitats financeres i
fons d’inversió) i l’agilització de la Mesa d’Emergència davant dels prop de 150 casos sense resoldre només a Santa
Coloma. Ha estat en va. No hem disposat de canals fluids de col·laboració, almenys fins ara.
En qualsevol cas, és responsabilitat nostra fer front a aquesta situació. I no ens amaguem. Per a nosaltres és
una prioritat, com ho demostra el fet que el nou Govern de la Núria Parlon hagi creat una àrea específica per a
l’habitatge. Una àrea dotada ja de recursos municipals, amb 824.000 € del pressupost 2020 destinats a la reforma,
canvi d’ús de locals comercials o l’adquisició a través del dret de tanteig i retracte. La segona fase de les Àrees de
Conservació i Rehabilitació (ACR), els 48 habitatges dotacionals per a gent gran a l’antiga escola Miguel Hernández, la lluita contra els desnonaments, la borsa de lloguer, la disposició de sòl públic per fer promocions de lloguer
assequible o els ajuts a l’emancipació tramitats per l’Oficina Local d’Habitatge, són també accions concretes que
treballarem en col·laboració amb les entitats ciutadanes. Reafirmen el compromís d’aquest govern per ajudar a
garantir el dret a un habitatge digne i a un preu assequible.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Seguimos defendiendo la seguridad en nuestros barrios
A pesar de que algunos nos tacharan de alarmistas cuando empezamos a denunciar que en nuestra ciudad necesitamos más efectivos de policía local y más Mossos d´Esquadra; hemos seguido adelante, sin importarnos lo que
dicen nuestros adversarios políticos, focalizando nuestra acción política en lo que les preocupa a nuestros vecinos.
Ahora, nadie duda que nuestra reivindicación es una petición popular que no ha sido atendida correctamente.
Nos presentamos a la campaña de municipales pidiendo que se aumentasen las sanciones por incivismo, reivindicando que había que actuar contra la «okupación» ilegal y pidiendo más efectivos de policía en nuestras calles, y
vamos a seguir insistiendo en este asunto, que es uno de los que más preocupan a los colomenses.

Defender la seguridad como un derecho y sin complejos va a seguir siendo un pilar básico de nuestras propuestas
para mejorar nuestra ciudad.

Nuria Larroya
Portaveu

Sostre digne
L’objectiu 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU en el seu punt 1 diu: «Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris
marginals». A la nostra ciutat, cal posar fil a l’agulla ja que és urgent pensar globalment i actuar per revertir
aquesta situació. No va de colors polítics, va de drets humans.

Hi ha propostes sobre habitatge que funcionen i es poden replicar a la nostra ciutat. Exemples tan llunyans com
els preus congelats de lloguer que proposa Berlín i tant properes com els cohabitages de Barcelona. Tot això és
fruit de l'interès de la política municipal en l’escolta dels agents del territori experts en aquesta situació. Accions
per resoldre una emergència social que demana solucions valentes. Cal erradicar la vulnerabilitat que es produeix pel fet de no tenir un sostre digne i treballar pel present i el futur d’una ciutat justa i sostenible.

Gemma
Espanyol
Portaveu

• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de Quioscos
• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de Taules i cadires
• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de caixers automàtics
• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte d’aparells recreatius i
expositors
• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de mercats ambulants.
• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de guals.
• Taxa per a la prestació dels serveis de mercat.
• Taxa per l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en determinades zones de
la via pública.
Els padrons romandran exposats al públic
per un termini d’un mes, des de l’endemà
de la publicació del corresponent Edicte en
el Butlletí Oficial de la Província, el dia 7 de
febrer d’enguany, i estaran a disposició dels
interessats al Servei de Gestió Tributària
d’aquest Ajuntament (Pl. d’en Joan Manent,
s/n), en horari d’oficina.

Defensora
de la Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 (porta lateral)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
(es pot demanar cita prèvia).
Telèfon 93 462 40 12
A/e: defensora@gramenet.cat
Twitter: @defensoracg
Web: www.gramenet.cat/sites/defensorade-la-ciutadania

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.

No podem tolerar que en ple segle XXI hagi ciutadanes malvivint a la nostra ciutat, ja sigui perquè no disposen
d’un sostre on viure amb totes les garanties o simplement perquè no tenen sostre.
Escoltar les persones que dia a dia veuen aquestes situacions és primordial. La importància dels espais de
trobada, com la Taula d’Habitatge de la nostra ciutat, ha de servir per proposar polítiques i accions concretes en el nostre territori. I no val a dir que ja es duu a terme. A Santa Coloma estem en situació de segregació habitacional. I aquesta segregació repercuteix directament en altres àmbits de les ciutadanes, com pot
ser la salut o l’educació.

ERC

El 28 de gener de 2020, es van aprovar els
padrons municipals per a l’exercici 2020,
corresponents a les taxes següents:

La defensa de la seguridad en nuestros barrios ha sido una de las principales banderas de Ciudadanos en Santa
Coloma, algo que siempre hemos defendido sin complejos.

El próximo lunes 17 de febrero (a partir de las 19.30 h, en la Biblioteca de Fondo) desde Ciudadanos realizaremos
un acto sobre la seguridad en nuestros barrios; estaremos acompañados por nuestros diputados del parlament de
Cataluña de la Comisión de Interior, y seguiremos explicando nuestras propuestas sobre seguridad para nuestra
ciudad. Esperamos a todos los que se quieran acercar a acompañarnos para escuchar nuestras soluciones.

ECP

anunci

La prioritat: ampliar el parc públic d'habitatges
Que l'Ajuntament no disposa d'un parc públic d'habitatge per a lloguer social que cobreixi les necessitats de
la ciutadania no és cap secret i, què ha fet el govern del PSC des del 2015?
No només no han fet res sinó que han deixat escapar una oportunitat, una eina que la Generalitat va posar
a disposició dels ajuntaments per tal que aquests poguessin comprar pisos en mans dels bancs abans que
aquests els venguessin a fons voltors. Aquesta mesura hauria permès ampliar substancialment els pisos públics. Durant aquests anys, no es van donar d'alta al sistema de la Generalitat ni tampoc s'han interessat per
aquesta mesura.
Però tampoc està aplicant el programa, també de la Generalitat, del 40/60 que permet llogar un habitatge
al mercat privat de lloguer per reallotjar persones quan l'Ajuntament no disposa de cap alternativa de reallotjament. En aquest cas, la Generalitat assumeix el 60% del cost de lloguer i l'Ajuntament, el 40% restant.
Davant d'aquesta situació i per evitar la inacció per part del govern de la ciutat, Esquerra Republicana va
presentar una moció que persegueix ampliar el parc públic de forma urgent aprofitant totes les eines que
tenen a disposició. Una moció aprovada per tots els partits i que té com a objectiu millorar l'aprofitament
d'oportunitats per ampliar el parc sense necessitat de construir i hipotecar el sòl públic, alhora d'utilitzar
totes les eines que altres administracions com la Generalitat posen a l'abast dels municipis per donar resposta
a les necessitats de les Taules d'emergències.

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

farmàcies
Divendres 14
Dissabte 15
Diumenge 16
Dilluns 17
Dimarts 18
Dimecres 19
Dijous 20

Anselm Riu, 24
Wilson, 43
Mas Marí, 56
Mn. Camil Rosell, 67-69
Dr. Ferran, 11
Irlanda, 53
Rellotge, 56

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.)

3

l’Ajuntament informa · 14 de febrer de 2020

la ciutat

breus

Un centenar de testimonios ya forman
parte del Banco local de Memoria Oral
Recuperar y conservar la memoria local y dar a conocer el pasado más reciente de la
ciudad, en la época que abarca desde la Segunda República hasta la transición democrática. Este uno de los principales objetivos del Banco de Memoria Oral impulsado por
la Regidoria de Memòria Histórica a través del Museu Torre Balldovina. Un total de 108
personas de Santa Coloma ya han aportado estos últimos años su registro oral. La iniciativa sigue vigente con la finalidad de continuar profundizando en el conocimiento de una
realidad, muchas veces silenciada, a la que solo se puede acceder mediante el testimonio
de las personas que la vivieron en primera persona.

No se trata de dar testimonio de hechos
excepcionales sino de proporcionar historias
de vida que, sumadas a otras, ayudan a construir un retrato fidedigno de la época. La información recogida, que siempre se contrasta con otras fuentes, ha permitido avanzar
en la investigación histórica y complementar
acciones como publicaciones, conferencias,
exposiciones o vídeos documentales.

Acciones destacadas

Por ejemplo, gracias a las aportaciones
ciudadanas al Banco de Memoria, se consiguió en el 2019 señalizar cinco nuevos
refugios antiaéreos, que se sumaron a los
diecisiete que ya se habían localizado en
2017 a partir de fuentes documentales.
Asimismo, también se elaboró en el 2008
el vídeo Testimonios de un recuerdo, una
crónica de Santa Coloma de finales de los
años 50 hasta la transición, a partir de
los testimonios de treinta mujeres, sobre
temas como las calles, las escuelas, los
mercados y los transportes.

¿Quién puede participar?
Perfil
Ciudadanía colomense que quiera dar su
testimonio para configurar el Banco de
Memoria Oral.
Sirven tanto grandes como pequeñas
historias, todas son testimonios de
cómo era la vida durante la época que
va desde la Segunda República hasta la
transición.
Contacto
Telèfon del Museu: 93 385 71 42

Proyecto piloto

En mayo, el Museu acogerá la exposición
itinerante El farcell de la postguerra: quan
la gana aguditza l'enginy, que muestra
cómo se alimentó la población desde el
fin de la contienda civil hasta la década
de los 50. En Santa Coloma, la muestra se
complementará con un audiovisual, que
contiene testimonios de vecinos y vecinas
colomenses del Archivo de Memoria Oral,
en el que hablan de sus recuerdos sobre
temas como el estraperlo o las cartillas
de racionamiento. Se trata de una prueba
piloto que en un futuro podría extenderse a la realización de otros audiovisuales
sobre otras temáticas relacionadas con este
período histórico.

El Centre de Cocreació i Participació Ciutadana Pompeu Lab estrena programació
aquest mes de febrer. Fins al mes de juny,
hi haurà interessants i originals propostes, com és el cas del Fab Lab, on es podrà
construir un robot (activitat per a nens i
nenes de 8 a 14 anys) o posar en marxa
la memòria participant en un joc de taula
(per a totes les edats).

Totes les activitats són gratuïtes per als
veïns i veïnes de la ciutat. Es recomana
inscripció prèvia a l’equipament, situat

Sessió informativa i curs sobre el voluntariat

Nou format del curs 'Passió per la cuina'

El Pompeu Lab estrena programació

No falten en la nova proposta tallers
diversos, un curs de realitat augmentada
aplicada a les apps perquè els i les joves
puguin anar a caçar «Makermons» per
Santa Coloma, un supertorneig de
videojocs Fortnite en valors, una expo
xerrada sobre la tecnologia i la investigació privada, una conferència sobre el
fenomen de la grassofobia i, fins i tot, un
curs de locutor/a d’informatius.

Continuen aquesta setmana les activitats previstes dins del Programa
de memòria històrica de la ciutat. El proper dijous, 20 de febrer (19 h),
tindrà lloc al Centre d'Art Contemporani Can Sisteré
(c. Sant Carles, s/n) la presentació del llibre Els llibertaris catalans a
la Transició: una història ignorada CNT (1976-1979), de Joan Zambrana, historiador especialitzat en l'imaginari llibertari estatal i soci fundador del col·lectiu CEDALL de Badalona. D'altra banda, s'ha suspès
del programa l'exposició «Las pequeñas cosas. De cómo los objetos
guardaron una memoria perseguida», que havia d'inaugurar-se el 18
de febrer a la Biblioteca del Fondo.
El Punt del Voluntariat de Santa Coloma de Gramenet organitza dues
sessions informatives «Descobreix nous camins: el voluntariat», per
poder conèixer què és i què implica aquesta dedicació. Tindran lloc el
proper dimarts, dia 18 de febrer, a les 12 h, i el dijous, dia 20, a les 18
h, a la seu del Punt del Voluntariat (Rambla Sant Sebastià, 98). D'altra
banda, el dissabte 29 de febrer, de 10 a 13.30 h, al Centre Cívic del
Riu (carrer de Lluís Companys, 9), s'impartirà el curs gratuït «L'ètica
de l'acompanyament», adreçat a tota la ciutadania i, en especial, a les
persones voluntàries, que impartirà Maria Conxa Porrera. Aforament
limitat, les inscripcions s’han de fer trucant al 646 05 89 79 o enviant
un correu a: puntvoluntariat@gramenet.cat

La búsqueda de fuentes orales es una de
las herramientas de trabajo más utilizadas
para recuperar la memoria histórica de un
lugar y obtener elementos de reflexión
crítica y de memoria e identidad colectiva.
En nuestra ciudad, el Banco de Memoria
Oral sigue necesitando la aportación de
ciudadanos y ciudadanas colomenses. El
perfil de las personas entrevistadas no
responde a un patrón prefijado, sino que
pretende ser el más amplio posible para
conseguir un abanico de opiniones y
experiencias diversas que enriquezcan el
conocimiento de la época.
¿Qué te han explicado de cómo era la vida
en la República? ¿Recuerdas los bombardeos o los refugios? ¿Cómo era tu escuela
en la postguerra? ¿Qué vivencia te impactó
más de aquellos años? Estas son algunas de
las preguntas del cuestionario dirigido a las
personas que deciden aportar su testimonio.
Las entrevistas son grabadas y pueden alargarse durante una o dos horas, o a lo largo
de varias sesiones, en función de los recuerdos que la persona pueda o quiera aportar.

Programa de memòria històrica

El curs «Passió per la cuina», adreçat a persones aficionades als
fogons, canvia de format i, a partir d’ara, oferirà sessions específiques
sobre tècniques culinàries, productes o elaboracions determinades. El
nou curs arrencarà el proper 20 de febrer amb una sessió doble (continuarà el dia 27), dedicada a la cuina vegana i vegetariana. Tots els
tallers es realitzaran a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC)
en horari de tarda (de 17.30 a 19.30 h). El preu per a les sessions úniques és de 20 €, i de 40 € per a les dobles. Les persones interessades
hauran de fer la inscripció a través de la pàgina web de Grameimpuls
(www.grameimpuls.cat). El pagament es farà online.

Taller sobre fiscalitat als negocis

L’empresa municipal Grameimpuls programa els dimecres 19 i 26 de
febrer el taller «Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu negoci». La formació tindrà lloc
al centre d’empreses Can Peixauet (av. de la Generalitat, 99-101) de
15.30 a 19.30 h, i és gratuïta. Més informació al 93 466 52 24.

Taller concierto sobre la copla en el Pompeu Lab

El Pompeu Lab acogerá el próximo viernes, día 21, a las 18.30 h, un
taller concierto sobre la copla; una oportunidad para reflexionar
sobre este género en nuestra historia. También, actuarán los artistas
Fernando Marín y Conchi Carmona. Imprescindible inscripción previa, por correo electrónico: pompeulab@gramenet.cat y por teléfono:
93 499 82 91 (de 14 a 21 h).

Documental sobre salut mental i trastorn bipolar

La misma piedra. Un acercamiento al trastorno bipolar és el nom del
documental sobre salut mental, dirigit per Pablo Rogero, que es projectarà a la Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98) aquest
proper dimarts, 18 de febrer (18.30 h). El treball inclou testimonis de
persones afectades i professionals que aprofundeixen en la realitat
del trastorn bipolar, en el qual està especialment present el fenomen
de l'estigma i els beneficis de l'associacionisme.

Misa rociera de la ACA Coro Rociero Pastora y Reina

El domingo, día 16, a las 12.30 h, en la Iglesia de Santa Rosa (avda. dels
Banús, 104), se celebrará una misa rociera, que será cantada por el Coro
de la Asociación Cultural Andaluza Pastora y Reina.

Actuación flamenca y paella popular

La Peña Cultural Recreativa Rincón Andaluz ha organizado para este
domingo, día 16 de febrero, a las 11.30 h, la actuación musical del
Coro Rociero Latido Flamenco, con Víctor de Paula (al cante) y Justo
Fernández (a la guitarra), entre otras actuaciones. Al finalizar el acto,
habrá una paella popular. Precio: 6 € (incluye paella, bebida y café).
Dirección: carretera de la Fuente de la Encina - plaza Che Guevara.

Premi Joan Gomis per a treballs de recerca

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.
al carrer de Pompeu Fabra, 22 (en horari
de dilluns a divendres, de 17 a 21 h). Més
informació, al telèfon 93 499 82 91, a
l’adreça pompeulab@gramenet.cat, o al
web municipal.

Donació de sang a l'escola Salvat Papasseït

L'escola de la nostra ciutat Joan Salvat Papasseït (c. Doctor Pagès, 5-7)
ha organitzat per al proper dijous, dia 20 de febrer, una jornada de
donació de sang amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits i de
l'Ajuntament. Hi participarà l'alumnat de quart de primària. Les persones interessades a donar sang poden anar a l'escola en el següent
horari: de 15.15 a 19.15 hores.
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Keith Dunn, Vargas Band i Byron Jagger, Arriba el tercer Firadisc
caps de cartell del setè Festival de Blues
DISSABTE, 15 DE FEBRER - 21 H

Nou concert dels professors de l'Escola
de Música Can Roig i Torres, anomenat
en 3/4. Avui divendres, a les 21 h, actuaran, a l'Auditori, la mezzosoprano Anna
Fernández i el pianista Alessio Coppola.
Interpretaran obres de M. de Falla, J.
Rodrigo i E. Granados.

Espectacle familiar

Vargas Blues Band, una banda de referència
internacional, ens presenta King of Latin
Blues, un doble àlbum que reuneix una vintena de les seves millors cançons, més un tema
inèdit i regravacions. Els acompanyarà John
Byron Jagger (nebot de Mick Jagger), com a
vocalista, i Steve Hunter, conegut per haver
treballat amb artistes mítics com Aerosmith,
Lou Reed o Alice Cooper. PREU: 10 €.

Keith Dunn with Balta
Bordoy & The Bad Boys

Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat

DIVENDRES, 14 DE FEBRER - 21 H
Keith Dunn, artista nord-americà molt conegut com a cantant i harmonicista de l'estil
anomenat Chicago Blues compartirà escenari
aquesta nit amb Keith i Balta Bordoy, respectat guitarrista mallorquí de blues i rhythmand-blues. Hi estaran acompanyats per un
trio excepcional de músics: Víctor Puertas, a
l'Hammond B3, Arnaud Desprez, al saxo tenor
i Jake Klambur, a la bateria. PREU: 10 €.
Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat

Vargas Blues Band Feat
i John Byron Jagger

Tres concerts i una conferència completen l'agenda

Mister C, The Clown, aquest és el nom del
nou espectacle de la companyia Mundoceska, una nova proposta de la Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n) per al públic
familiar. Amb un personatge arribat del
temps passat podrem endinsar-nos en un
espectacle interactiu, participatiu, ràpid,
amb molt de ritme i diversió, sense temps
per a l'avorriment ni per al badall. L'absurd
del moviment es combina amb una barreja
personal de mim, clown i habilitat.

L'agenda del Festival de Blues, que enguany arriba a la 7a edició, no es queda només en
les dues grans cites amb el blues internacional que acull el Sagarra. Els impulsors del
Festival, organitzat per Santako in Blues i l'Ajuntament, han previst per a aquesta setmana
altres actuacions i una conferència perquè visquem des de dins l'actualitat bluesera.
Avui, dia 14, el bar del Sagarra acull a les 19 h, l'actuació de The Flat Pack; i demà serà el
torn (19 h) de Larry Smith and Unfinished Business. També, hi haurà el concert de
The Blues Prisoners, al bar Café Ilusione (13 h). Per a diumenge, a Ca La Sisqueta (av. Santa
Coloma, 104), s'ha organitzat la conferència «El blues i el còmic» amb el periodista
Manuel López Poy i amb l'actuació del pianista de blues i Boogie Woogie David Georcelli. I
a les 20 h, a l'Isalba Café, podrem escoltar a James Sedgwick & Brian O'Mahoney.

Sagarra Kids: 'Aladí i la llàntia meravellosa'

Data i hora: Dilluns 17 de febrer a les 18 h.

També, hi haurà la música del DJ LLamàntol, una exhibició de swing i una
classe oberta de balls de swing i blues a
càrrec de de Santako Blues & Swing.

Cinema a Santa Coloma
El Cicle de Cinema a les biblioteques de
Santa Coloma de Gramanet ens porta
aquesta setmana dues propostes adreçades al públic adult i una projecció que
entretindrà els més petits de la casa:
• A la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré. Avui

divendres, dia 14, a les 20 h, els amants
dels thrillers psicològics tenen una cita
amb Todos lo saben, d'Asghar Farhadi i amb
tres estrelles de la gran pantalla: Penélope
Cruz, Javier Bardem i Ricardo Darín.

• A la Biblioteca del Fondo. Avui divendres,
també es projectarà, a les 18 h, el drama
romàntic Alabama Monroe, de Felix Van
Groeningen. La projecció està inclosa dins
del cicle «Cinema en Català».

Concert d'Erik Segel
Erik Segel, cantautor de folk nascut a Santa
Coloma de Gramenet i vocalista de la
banda tribut Meinstein - Rammstein Live
Experience, oferirà un concert a Carro de
Baco (c. de Santa Gemma, 10). Preu: 8 €.
Descomptes de 2 € per reserves anticipades.
Li acompanya la violinista Marina Férriz.

Torna aquest dissabte, a la plaça de la
Vila, la tercera edició del Firadisc, la Fira
del col·leccionista de vinils de segona
mà, activitat emmarcada dins el Festival de Blues de Santa Coloma. Des
de les deu del matí, els nostàlgics dels
elapés (LPs) podran trobar aquell disc
que fa temps que busquen o admirar
antics èxits musicals.

El Sagarra continua amb la seva programació infantil, Sagarra Kids, amb l'estrena aquest
16 de febrer (12 h), d'Aladí i la llàntia meravellosa, clàssic produït per la companyia Magatzem d'Ars, i dirigit per Alberto Pueyo. Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat

• A la Biblioteca Can Peixauet. Demà dissabte,
dia 15, a les 11 h, el públic familiar gaudirà
amb les aventures de Los increíbles 2, de
Brad Bird, segona entrega de Pixar d'aquest
film animat estadounidenc sobre una familia amb superpoders espectaculars.

Tallers a Cementiri Vell

Donacions de sang

Xerrada: la migranya

Cofradía de la Veracruz

L'Associació de Veïns i Veïnes del Cementiri
Vell - Pallaresa ofereix els següents tallers:
ball en línia, manualitats, yoga, guitarra
(nivell d'iniciació i avançat) i informàtica
(nivell iniciació). Els tallers s'obriran amb
un mínim de 4 persones. Més informació,
a la seu de l'entitat, ubicada al carrer del
Doctor Ferran, 17, baixos primera.

L'Associació de Donants de Sang del Barcelonès Nord organitza dues noves jornades
de recollida de sang. S'ha de portar un
document d'identificació oficial i no s'ha
de venir en dejú.

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant
oferirà una xerrada sota el títol «Mal de
cap i migranya. Són el mateix?», que anirà
a càrrec del neuròleg Dr. José Sánchez.
Presentaran l'acte el director gerent de
la FHES, Dr. Vicenç Perelló i la regidora
de Salut, Consum i Gent Gran, Soraya
Santalucía.

La Cofradía de la Vera Cruz y María
Santísima de los Dolores está trabajando
en los preparativos de la Semana Santa
Colomense 2020 y hace un llamamiento
a toda aquella persona que quiera participar como nazareno, costalero, mantilla
o romano. Se puede contactar con la
Cofradía todos los jueves del año.

Lloc: sala d'actes del Museu Torre Balldovina
Dia i hora: 18 de febrer, a les 17.30 h

Dirección: carrer de Foc Nou de la Iglesia Mayor.
Horario: de 19.30 a 21 h

Ofertes a www.atrapalo.com
Data i hora: diumenge, 16 de febrer, a les 19 h

Horari: de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16.30 a
18 h. Divendres, de 10 a 13 h. Tel. 93 391 18 98

• Dilluns, 17 de febrer, a la plaça de la Vila. De
10 a 14 i de 17 a 21 h.
• Dimarts, 18 de febrer, al Centre Cívic de Can
Mariner (carrer de Milà i Fontanals, 16).
De 16 a 20 h.

Danza del vientre

Excursió a Pujalt

Exposició de pintura

Aula Universitària

El Grupo de Mujeres Yoga Kundalini ofrece
un nuevo taller de danza del vientre, una
actividad beneficiosa para liberar energía,
ejercitar el suelo pélvico, tonificar los músculos y mejorar la capacidad cardiovascular.

Els Amics del Museu Torre Balldovina
organitzen una sortida a l'observatori de
Pujalt, al castell i voltants de Concabella i a
Montfalcó Murallat. Preu: 38 € socis (40 €,
no socis). Inclou dinar, visites i autocar.

La pintora Amelia Domínguez García inaugura aquest diumenge l'exposició Vernissage
a l'Àrea Cultural Oriol. Des del 2002 fins
a l'actualitat, l'artista ha presentat la seva
obra en diverses mostres a la nostra ciutat.

«Els altres veïns: animals i plantes que
conviuen amb nosaltres». Aquest és el títol
de l'Aula Universitària del CEP del dimecres, dia 19 de febrer (17.30 h), que serà a
càrrec del biòleg i consultor Pere Alzina.

Horario: todos los jueves, a las 20.30 h
Dirección: c. Dalmau, 25
Teléfono: 658 19 50 91

Data: diumenge, 15 de març
Inscripcions: al telèfon 628 68 45 41 i al correu
amics.museutorreballdovina@gmail.com

Data: 16 de febrer
Lloc: carrer Nou, 4
Hora: 18 h

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

