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Obertes les inscripcions per a
les rutes nocturnes per la ciutat

de

de
febrer
2020

L’amic retrobat, de Fred Uhlman

Les persones interessades a participar a la ruta
turística nocturna «Santa Coloma com mai l’has
vist» ja poden inscriure-s'hi. L'activitat, gratuïta i
adreçada a tot tipus de públic, es realitzarà els dissabtes dels mesos de març i abril, i permetrà visitar
diferents espais de la ciutat de la mà del personatge
Pascali i dels seus acompanyants. La ruta té una
durada de dos hores i quart.

21 de febrer, 21 h

Presentant aquest cupó a la taquilla del Teatre,
obtindràs un descompte especial
i l’entrada et quedarà per 12 euros.

Pàg. 2

La disbauxa del Carnaval pren el protagonisme
als carrers de la ciutat aquest cap de setmana
Més d'una trentena de comparses d'entitats i col·lectius
locals participaran aquest dissabte a la Gran Rua
Aquest cap de setmana, la ciutat es bolcarà novament
amb la celebració de la popular festa del Carnaval. Demà
dissabte, la Gran Rua tornarà a demostrar el seu poder de
convocatòria: un total de 33 comparses i gairebé 2.500
figurants ompliran els principals carrers de la ciutat de
carrosses, música, ball i disfresses de tota mena. La
festivitat del Carnestoltes també es viurà als mercats i a 49
establiments, que oferiran el Corretapa.
Un ampli teixit associatiu –com escoles de ball, esplais, entitats culturals, tradicionals, esportives i associacions de veïns
i veïnes–, participa a la Gran Rua. També hi prenen part una
dotzena d'associacions de pares i mares de les escoles de la
ciutat: les famílies solen preparar amb il·lusió les disfresses
amb la canalla setmanes abans de lluir-les al carrer.

R ecorregut de la Gran Rua

La rua sortirà de la plaça del Rellotge, a les 18 h, i passarà
pels carrers de Jacint Verdaguer, Sant Just i l'av. Generalitat fins a la plaça de la Vila, on el rei Carnestoltes tindrà
preparats tres premis; a la comparsa més marxosa, a la més
original i a la més artística. Enguany, també s'ha insta·lat
un enllumenat especial pels carrers per on passarà la rua.
D'altra banda, avui divendres (17 h), el centre juvenil
Rellotge XXI celebrarà el Carnaval a la plaça del Rellotge.
I diumenge, a les 12 h, la canalla podrà viure la festa en
família amb l'espectacle d'animació d'Ai, Carai!, a la plaça
de la Vila. També, dissabte i diumenge (de 10 a 14 h), tres
escoles obriran els seus patis per celebrar el Carnaval: Mercè
Rodoreda (c. Doctor Pagès, 11), Miguel de Unamuno (av. de
la Generalitat, 101) i Antoni Gaudí (c. Circumval·lació, 27).
gran ball per a la gent gran

Diumenge, de 17 a 20 h, a la Central Escènica, se celebrarà
el Gran Ball de Carnaval per a persones grans, que ha tingut
una gran acollida pel que fa a la participació: les places es
van esgotar als pocs dies de fer-se públic l'esdeveniment.

Un Carnaval
ple de festa,
creativitat
i imaginació!

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

La festivitat del Carnestoltes també es viurà
als mercats i a 49 establiments que faran Corretapa
COMPARSES PARTICIPANTS A LA RUA
• Col·legi Fuster

• AMPA Escola Banus

• Ampa Serra de Marina

• AMPA Les Palmeres

• Torre Balldovina

• La Estela Sensaciones

• AAVV Can Calvet

• AMPA Rosselló Pòrcel

• Castellers de Santa Coloma

• AMPA Escola Sant Just

• AMPA Col·legi Virgen del 		
Carmen

• Waca Wacas Barcelona

• Asoc. Centralistas San 		
Miguel

• CF Singuerlín

• Colla Castellera Laietans
• AMPA Escola Santa Coloma

• AMPA Institut Escola
Pallaresa

• Los Mulero

• The Sufragettes SCG

• Col·legi les Neus

• Escola de Dansa
Yolanda Valero

• Colla Jove de Dimonis
• Esplai BUENOYQUE.. !

• Airiños Da Nosa Galicia

• Asoc. Cultural Popular 		
Xinesa

• Minimal Dance
• Parroquias de Santa Coloma
• AMPA FEDAC Santa Coloma
• AMPA Manent Rambla
• AMPA Riera Alta

• Art & Move Escola de Ball
• AMPA Joan Salvat
Papasseït
•CD Arrabal Calaf

TORNA EL CORRETAPA!
Dissabte, dia 22, i diumenge,
dia 23, de 12 a 15 h, hi haurà
una nova edició del Corretapa:
49 bars i restaurants de la
ciutat oferiran una tapa i una
cervesa o copa de vi al preu
de 2,5 €.

El Rei Carnestoltes ja s'apropa a Santa Coloma! Aquests dies podem veure pels carrers de la ciutat persones de
totes les edats lluint les disfresses que amb tanta il·lusió han preparat a les darreres setmanes. Són dies plens de
somriures, sorpreses i un ambient festiu que culmina, demà dissabte, amb la Gran Rua de Carnaval. Allà serà
un moment molt especial, ja que és la posada de llarg de les comparses que desfilaran per tota la ciutat exhibint
enginy, creativitat i molta imaginació. Cada any el nivell dels dissenys i de les coreografies, que preparen les entitats i col·lectius participants, és més impressionant! Aquest any hi participen 33 comparses en total, que seran
rebudes amb grans honors pel Rei Carnestoltes a la plaça de la Vila, fet que suposarà que més de 2.500 persones
recorreran la ciutat per celebrar-ho en un ambient de disbauxa i molt sentit de l'humor!
Però la festa no acaba amb la Gran Rua. També, el cap de setmana hem organitzat, a més a més, el Carnaval
Infantil i el Gran Ball de Carnaval per a la gent gran. En definitiva, perquè tothom hi trobi el seu espai de celebració. A més, podreu carregar forces en els 49 bars i restaurants participants del Corretapa de Carnaval, on
tastar el millor de la gastronomia colomenca i que, de ben segur, afavoriran el talent, la qualitat i la diversitat
de l'oferta amb segell colomenc. En conjunt, serà un cap de setmana per gaudir, retrobar-nos amb els amics,
famílies, veïns i veïnes, sempre amb un ambient de civisme, convivència i cordialitat! Visca el rei Carnestoltes
i visca Santa Coloma!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat
Noves càpsules
d'informàtica
als centres cívics i casals

Abierta la inscripción a la ruta nocturna
'Santa Coloma com mai l’has vist'

Aquesta primavera, les aulesclick
(sales d’informàtica dels centres cívics i
casals) estrenen programació, amb un
ventall ampli d'opcions per a aquelles
persones que busquen una formació
específica en una única sessió.
Hi repeteixen càpsules d’èxit d'edicions anteriors com: «Compres online»,
«Youtube i podcast», «Google Drive
i Fotos», «Tràmits online», «Cerca de
treball», «Edició de foto» i «Edició de
vídeo». La proposta es complementa
amb tallers nous: «Organitza el teu
viatge online», «Instagram», «Organitza millor el teu temps», «Disseny fàcil i
ràpid online», «Apps pràctiques per al
dia a dia», «Edició musical», «Apps de
promocions i descomptes» o «Seguretat
informàtica».
Totes les activitats, que es duran a terme
al març i l'abril, són gratuïtes i tenen una
durada de 2,30 hores (de 9.30 a 12 h i de
17.15 a 19.45 h). Més informació i inscripcions a les sales d’informàtica dels
centres cívics, de 9 a 13 h (de 9 a 12h, al
Centre Cívic de Can Mariner) i en horari
de tarda, de 16 a 20 h.
Els centres cívics on s’imparteixen les
formacions i s'hi poden fer les inscripcions
són: CC Riu (c. Lluís Companys, 9), CC
Llatí (c. Nàpols, 41), CC Fondo (c. Wagner,
19), CC Can Mariner (c. Milà i Fontanals,
14-16), CC Singuerlín (av. Catalunya, 41).
MÉS INFORMACIÓ:
www.gramenet.cat
@centrescivicssantacoloma
@centrescivicsscg

Intercanvi de joves
colomencs i serbis

Promoure la inclusió, la interculturalitat i
la multiculturalitat. Aquests són els
principals objectius de l'intercanvi entre
joves colomencs i serbis promogut pel Grup
Eirene, amb la col·laboració de
l'Ajuntament i el suport d'Eramus +.
La iniciativa, que es va iniciar al mes de
març del 2019 amb el viatge d'un grup de
joves de la nostra ciutat a Novi Sad (Sèrbia),
va encetar una segona fase amb l'estada,
del 13 al 20 de febrer, del grup serbi a Santa
Coloma; una oportunitat per establir relacions entre joves de diferents països, conèixer altres cultures i tradicions i trencar
amb prejudicis i estereotips. Els i les joves
dels grups colomenc i serbi van ser rebuts a
l’Ajuntament el passat 19 de febrer.

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.

El passat 11 de febrer d’enguany, la Junta de
Govern Local va aprovar les bases específiques
per al concurs públic de la convocatòria per a
la selecció, amb caràcter d’urgència, d’un o una
directora de l’espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista (CIBA), de quatre
tècnics o tècniques d’Igualtat i d’una o un tècnic
d’Imatge i Comunicació, en règim funcionarial i
amb caràcter temporal.
Les bases es podran recollir a l’Oficina
d’Informació i Atenció Ciutadana d’aquest
Ajuntament. L’horari d’atenció al públic es pot
consultar al web municipal (www.gramenet.cat),
i al de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat), i
estaran exposades al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació.
Per prendre-hi part, les sol·licituds es podran
presentar dins del termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases al DOGC.

Ya están abiertas las inscripciones para
la ruta turística nocturna «Santa Coloma
com mai l’has vist». Las tardes y noches de
los sábados de los meses de marzo y abril
se podrán visitar diferentes espacios de la
ciudad de la mano del personaje de Pascali
y de sus diferentes y a veces extraños
acompañantes. Historia, chascarrillos y
algún que otro «relato oscuro» sobre nuestras calles y edificios y sobre sus moradores, siempre en clave de humor.
La ruta es de dos horas y cuarto de
duración y está orientada a todos los

públicos. Es una actividad gratuita. La
organización solicita el máximo compromiso con la asistencia de las personas
inscritas para evitar dejar plazas vacías.
En caso de no poder asistir, se ruega avisar
con suficiente antelación para poder cubrir
las bajas. No se reservarán grupos de más
de 10 personas. La información necesaria
se hará llegar a las personas inscritas la
semana de la actividad.
Las inscripciones se han de hacer enviando
solicitud a la dirección de correo electrónico: grameneturisme@gramenet.cat.

Inici de la 10a edició del Curs de Filosofia
per la Pau, dedicat al canvi climàtic
El canvi climàtic, la transició ecològica i
la seva incidència en els drets humans
fonamentals centraran la desena edició del
Curs de Filosofia per la Pau que comença el
dia 24 de febrer i que, fins al 30 de març,
permetrà aprofundir, de la mà de conferències d'experts en la matèria, en temes
com la transició ecològica, les polítiques
públiques ambientals o la relació entre el
canvi climàtic i el creixement econòmic.
La primera sessió serà sobre la presa de
consciència ecologista i anirà a càrrec
d'Enric Prat, historiador i professor del
Programa d'Estudis Hispànics i Europeus de
la Universitat Pompeu Fabra (dilluns, 19 h).
Durant les següents sessions també intervindran Enric Tello, catedràtic d'Història
Econòmica a la Universitat de Barcelona;
Laura Huici, professora de Dret Internacional Públic (UB); Joaquim Sempere,
professor emèrit de sociologia de la UB;

El 27 de febrer, a les 17.30 h, la institució del Defensor/a de la Ciutadania
celebrarà el seu 20è aniversari, amb un
acte que tindrà lloc a Can Sisteré, i on
participaran l’alcaldessa, Núria Parlon,
l’actual Defensora, Pepa González, i
l’anterior Defensor, Fernando Oteros.
També, hi assistiran el president del
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors
i Defensores Locals de Catalunya, Lluís
Martínez Camps, defensors i defensores d’altres ciutats i representants
d’associacions.
En aquest acte, obert a tota la ciutadania, es vol posar en valor el compromís
del Consistori i dels grups municipals
en tots aquests anys amb una institució
que pretén col·laborar en la promoció del
bon govern i de la millor administració
possible en termes de qualitat i de respecte als drets de les persones.
També té per objectiu agrair la confiança
i el suport rebut per moltes associacions
i entitats de la ciutat que han confiat en
la institució del Defensor o Defensora,
i han contribuït a donar-la a conèixer
entre la ciutadania.

Joana Díaz, professora de Ciència Política
a la Universitat Autònoma de Barcelona,
i Anna Pérez, membre del grup Rebel·lió
o Extinció Gramenet. Totes les xerrades
tindran lloc al Centre Cívic del Riu (c. Lluís
Companys, 9), en horari de 19 a 21 h.

Senyals de 'Barri per a Vianants' a Riu Nord

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

Han finalitzat les tasques de senyalització horitzontal viària per indicar a les
persones automobilistes les entrades i les
sortides del Barri per a Vianants de Riu
Nord o Zona de Baixes Emissions (ZBE)
d’aquest barri, el primer de la ciutat en què
es posa en marxa una zona d’aquest tipus,
després que a finals del 2019 es realitzessin les tasques de canvi del sentit de
circulació a diversos carrers per trencar les
dreceres interiors, i les obres de construcció de dos passos per a vianants elevats al
carrer Major, al costat de l’entrada als
Jutjats, i a l’entrada del carrer de Santa
Rosa, des de l’avinguda de Francesc Macià.
En tot el perímetre del Barri per a Vianants, la vorera és contínua (a excepció
d’una entrada i una sortida del barri on
s’actuarà properament), de manera que
les persones tindran sempre prioritat de
pas sobre els vehicles a motor, tant en el
perímetre del Barri com en l’interior del
mateix. La velocitat màxima de circulació

20 anys del Defensor/a
de la Ciutadania de
Santa Coloma de Gramenet

Divendres 21
Dissabte 22
Diumenge 23
Dilluns 24
Dimarts 25
Dimecres 26
Dijous 27

Aragó, 29 - Can Calvet
Milà i Fontanals, 27
Av Francesc Macià, 29
Mn. Jaume Gordi, 8
Irlanda, 104
Passatge Caralt, 22
Perú, 28

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.

permesa serà de 20 km/h. Les persones
vianants i els vehicles no motoritzats
tindran prioritat en la circulació, i els
vehicles a motor només es podran estacionar als llocs designats amb senyals o
marques vials.

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

breus

Santa Coloma aborda les violències
sexuals a la indústria del porno

Nuevo Festival Rock In Ton park Santako

El parque de Can Zam acogerá el próximo 11 de julio un nuevo festival
de música punk rock. El evento, bajo el título Rock In Ton Park Santako,
tiene como cabezas de cartel a la mítica banda La Polla Records (en su
gira de despedida «Ni descanso ni paz») y al grupo británico The Toy
Dolls. También, actuarán en este festival Reincidentes, Porretas, Def
Con Dos, Boikot y Rat-Zinger. Recordamos que, del 2 al 4 de julio, el
mismo espacio de Can Zam acogerá una nueva edición del Rock Fest.

Pantalles informatives a les parades de bus

A les darreres setmanes, s’han substituït les pantalles d’informació que
indiquen el temps d’espera de pas de les línies d’autobús urbà per Pantalles Solars d’Informació (PSI) que ja estan en funcionament. Aquest
canvi s’ha fet a les principals parades: plaça de l'Olimp, plaça de la Vila
i rambla del Fondo (metro Fondo). També s’ha instal·lat un nou PSI a la
parada situada a l’avinguda de la Generalitat, dins de l'Illa de Vianants
a l’entorn del Mercat Sagarra. Amb les noves pantalles es millora i
s’amplia la informació dinàmica del servei de bus metropolità.

Nuevo campeonato para Dani Sánchez

El porno continua sent omnipresent a
internet i encapçala les recerques online,
molt per sobre d’altres temàtiques tan populars com el futbol, el canvi climàtic o la
crisi econòmica, segons el 1r Datató (Marató de Dades) sobre Pornografia. És una
de les principals conclusions del I Fòrum
Internacional sobre Feminisme i Pornografia, «El Porno Feroz», que es va celebrar a
la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré la
setmana passada.
En l’informe presentat també es destaca
la dimensió d’aquest sector, que representa un negoci ingent. Un pes que, a més, es
concentra en grans corporacions: vuit
dels deu grans portals pornogràfics del
món estan controlats per una única
corporació. La mitjana d’edat a Espanya
dels consumidors de porno, segons
Pornhub, és de quaranta-un anys, la més
alta del món, i gairebé el 70% són homes.
També s’ha comprovat que l’anomenat
porno feminista o per a dones és gairebé
inexistent, i que la resta erotitza la violència i degrada a la dona.
D’altra banda, un estudi de la Universitat
de les Illes Balears (UIB) que es va presentar durant les jornades, va constatar
dades molt alarmants, com que l’edat del
primer contacte amb el porno a internet

ha baixat fins a la franja d’entre 8 i 10
anys, i que aquest s’ha convertit en la porta d’accés d’alguns menors a la prostitució. A més, destaquen que aquest consum
està estretament lligat al fenomen de les
violacions grupals.
El Fòrum és una iniciativa que s’emmarca
dins del projecte de La Ciba, el nou espai de
recursos per a dones, innovació i economia
feminista, que s’inaugurarà al mes de març.
«El que es busca», ha explicat l’alcaldessa,
«és crear pensament crític per impulsar polítiques que van molt més enllà de la ciutat de
Santa Coloma i d'allò que pot fer un Ajuntament, però que per engegar-les es necessita
molta gent que cregui que val la pena fer-ho.
Per això, considerem que és fonamental
poder abordar les desigualtats sistèmiques
des de la perspectiva local».
El passat mes d’octubre ja va tenir lloc
un primer seminari, sobre la prostitució i
l’explotació sexual. En aquesta ocasió, explica l’alcaldessa, s’ha volgut abordar «una
temàtica que acostuma a ser més complexa
i tabú, la pornografia, com a un dels factors legitimants de la prostitució. En total
s’han inscrit 300 persones, moltes més de
les previstes, i hem hagut de modificar la
ubicació. Això vol dir que és un tema que
interessa, i que hi ha ganes d’abordar-lo».

El equipo de España de billar, formado por el laureado jugador de billar colomense Dani Sánchez (en la imagen) y el jugador de Móstoles,
Rubén Legazpi, se proclamó campeón, el pasado fin de semana, en el
Campeonato de Europa de Equipos Nacionales de Billar a tres bandas,
celebrado en Turquía. La medalla de plata fue para el país anfitrión,
y Francia y Dinamarca obtuvieron medallas de bronce. El juego que
desarrollaron Legazpi y Sánchez en dicho campeonato ha sido calificado de extraordinario nivel (1,983 de promedio general).

L'enterrament de la sardina acomiadarà el Carnaval
El 28 de febrer, de 17 a 19 hores, es podrà dir adéu al Carnestoltes amb el tradicional enterrament de la sardina, que tindrà
lloc al parc dels Pins i en el qual hi han col·laborat una quinzena
d'entitats i organitzacions.

Obert el termini per participar a l'Erasmus +

L’empresa municipal Grameimpuls obre el procés de selecció de candidatures per participar al programa Erasmus +. Podran prendre part
d’aquesta convocatòria totes les persones que hagin finalitzat una
acció formativa amb certificat de professionalitat a Grameimpuls des
de l’estiu de 2019. L’estada es realitzarà abans de l’estiu. En aquesta
ocasió, hi hauran tres places disponibles. Més informació al
93 466 15 65 (demanar pel departament d’Intermediació).

Formació sobre el control horari

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls ha organitzat per
al 27 de febrer la formació «La nova normativa de control horari:
com afecta a l’empresa». El taller es realitzarà a Can Peixauet (av. de
la Generalitat, 99-101) de 16 a 19 hores. La sessió és gratuïta, prèvia
inscripció, que s’haurà de realitzar a través de la pàgina web
www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’.

Obres a la plaça d'Alfons Comín

Les obres d’urbanització de la Fase 1 de la plaça d’Alfonso Comín, que
van iniciar-se el passat 25 de setembre, es preveu que finalitzin el proper mes d’abril. Aquestes obres també inclouen la nova urbanització
dels trams dels carrers del Bruc i Terrassa que discorren pels límits de
l’àmbit de la plaça de nova creació. Un espai que tindrà zones enjardinades, de jocs infantils i d’estada amb bancs. L’obra inclou la renovació de l’enllumenat públic i de la xarxa de recollida d’aigües pluvials.
El pressupost d’adjudicació és de 381.149,99 €.

Assemblea general de l'Agrupació

El proper dijous, dia 27 de febrer, a les 20.30 h, tindrà lloc a la seu de
l’Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet, al
carrer de Sant Carles, 14, l’assemblea general anual d’aquesta entitat.
Poden assistir-hi les persones sòcies o no del col·lectiu, però cal confirmació al correu: soci@santacolomatotama.cat o al telèfon: 93 385 79 04.

Taller sobre comunicació dins la família

La alcaldesa, presidenta de la Confederación
española del Fondo de Cooperación y Solidaridad
La alcaldesa Núria Parlon, como vicepresidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), participó el 19 de febrero, en Bilbao, en las Jornadas de Cooperación
Descentralizada para el Desarrollo, que se celebraron en esta capital vasca, donde fue
elegida presidenta de la Confederación del Fondo de Cooperación y Solidaridad (CONFONCS), el organismo que coordina los nueve fondos de cooperación y solidaridad existentes en España y que representa a 1.050 entidades locales.
El acto de inauguración de las jornadas fue presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullo,
que hizo entrega a la alcaldesa, como nueva presidenta de la CONFONCS, de la Distinción
de Cooperación Descentralizada 2020, un reconocimiento que otorgan anualmente las
Comunidades Autónomas. La Confederación, que este año cumple su 25 aniversario, nació
en 1995 y tiene como objetivo impulsar la cooperación descentralizada dentro y fuera de
los ámbitos territoriales de sus miembros, y ser interlocutor ante las Instituciones estatales,
europeas e Internacionales, en aquellos planteamientos donde hay intereses coincidentes.

Com a activitat del Programa de Suport Familiar a l’Èxit Educatiu, impulsat pel projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural als barris de la
Serra d’en Mena, el 26 de febrer (17.30 h), al local del Casal dels infants
(c. Pirineus, 32), s’oferirà un espai per a les famílies on es podrà reflexionar sobre com ens comuniquem amb els fills i filles, sobre quins temes
parlem, en quines condicions i quins impactes té una bona comunicació.

Primera sessió dels Diàlegs a la riba del Besòs

El proper dimecres, 26 de febrer (18.30 h), se celebrarà al Pompeu
Lab (c. Pompeu Fabra, 22) la primera sessió dels «Debats 2020: Els
barris en la construcció de la ciutat. Igualtats i diferències». Hi participaran Roque Pascual, president de la Fundació Tallers, Pepa González, Defensora de la ciutadania, Albert Noguera, president del CEP.
També, hi estarà convidat Marc Andreu, periodista i historiador. Ho
organitza l'entitat Diàlegs a la riba del Besòs.

Visita de mayores de 65 años a la fábrica Cacaolat

El próximo jueves, día 5 de marzo, se realizará una visita guiada a
la empresa Cacaolat destinada a personas mayores de 65 años. Para
poder participar en la actividad, que tendrá lugar en horario matinal, es necesario realizar una inscripción previa ya que las plazas
son limitadas. Para reservar, se puede llamar al teléfono del Ayuntamiento 93 462 40 00 (extensión 2746), los miércoles y los viernes,
de 10 a 12 horas.
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'L'amic retrobat', una història d'amistat
trencada pel nazisme, al Teatre Sagarra
Joan Arqué dirigeix L'amic retrobat, la
versió de la novel·la més emblemàtica de
l'autor alemany Fred Uhlman, adaptada per
Josep Maria Miró i que es podrà veure al
Teatre Sagarra avui divendres, a les 21 h.
L'amic retrobat relata la historia d'amistat i
d'amor entre dos homes, condicionada per
l'ascens del nazisme a l'Alemanya de 1933.

El Trio de Vinci protagonitzarà el pròxim
concert en 3/4 dels professors de l'Escola
de Música. Maria Florea (al violí),
Marion Platero (al cello) i Alex Ramírez (al piano) interpretaran obres de F.
Mendelssohn, J. Turina i A. Piazzolla. El
concert tindrà lloc aquest divendres, dia
21 de febrer, a les 21 h, a l'Auditori.

J. Jareño en Barnasants

L'obra relata, a través de la veu d'un home
adult, Hans Schwarz, fill d'una família jueva, la història d'amistat durant més de tres
dècades amb Konradin Von Hohenfels, fill
d'una família aristocràtica de Suàbia.

La 25a edició del festival de la cançó
d'autor, Barnasants 2020, comptarà amb
l'actuació del cantautor colomenc Javi
Jareño, que presentarà el seu cinquè disc
Abrazar la vida i farà un repàs dels seus
treballs anteriors. Hi anirà acompanyat del
seu pare, José Jareño. També, hi avançarà
algunes cançons que formaran part del
seu proper disc. El concert tindrà lloc al
Harlem Jazz Club (c. Comtessa de Sobradiel, 8, Barcelona), aquest dijous, 27 de
febrer, a les 19.45 h. Preu: 12 € (9 €, venda
anticipada). www.barnasantstickets.cat

Pero que todos sepan que no he muerto.
Aquest és el títol del documental que es podrà veure dijous, dia 27 (19 h), al Pompeu
Lab. El treball, dirigit per Andrea Weiss,
explora la repressió de lesbianes i gais durant el franquisme, revela les seves històries
i trenca el silenci. Posteriorment, hi haurà
una taula rodona amb diversos experts en
memòria històrica i amb activistes LGTBI .
L'activitat, organitzada per Entenem Santa
Coloma, està inclosa dins de la 7a edició del
Programa de memòria històrica.
Adreça, dia i hora: c. Pompeu Fabra, 22.

Cinema a Santa Coloma

Els nois es coneixen al Karl Alexander
Gymnasium d'Stuttgart, l'escola més famosa de Württenmber. A l'inici, l'amistat
viu al marge del confrontament polític
però, de mica en mica, es veurà enterbolida pels convulsos esdeveniments i la
pujada de tensió que es viu a l'Alemanya
d'aquella època.
Finalment, els dos nois no podran viure al
marge de les circumstàncies externes i el
conflicte acabarà provocant la separació
definitiva de les seves vides. El repartiment,
encapçalat pel popular actor colomenc Jordi
Martínez, en el paper dels Hans adult, també compta amb Quim Àvila i Joan Amargós.

Documental

El cicle «Cinema a Santa Coloma», que s'ofereix gratuïtament a la xarxa de biblioteques
de la ciutat, té previst per a aquesta setmana diverses projeccions:
A la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré
• Avui divendres, dia 21, a la Sala Sin-

El popular actor colomenc, Jordi Martínez,
encapçala el repartiment.

Preu: 18 € (amb descomptes habituals)
Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat

'Llum' de la Cobla Marinada protagonitza
el Concert d'Hivern del C.E. Puigcastellar

guerlín es podrà veure, a les 20 h, el film
Chris El Suís, inclòs en el cicle «El Documental del Mes». El treball, d'Anja Kofmel
i estrenat al 2018, explica l'assassinat
del periodista suís Christian Wütenberg
a Croàcia al 1992. Vint anys més tard, la
seva cosina, també directora del documental, investiga per què Chris va anar a
la guerra i la raó per la qual va morir.
• Aquest dissabte, dia 22, a les 11 h, es
projectarà Com ensinistrar un drac 3, film
estatunidenc d'animació per ordinador i
darrer títol de la trilogia que fou un gran
èxit de taquilla al 2019.
A la Biblioteca del Fondo
• Demà dissabte, a les 11 h, la Biblioteca

del Fondo acull Los cinco: el valle de los
dinosaurios, film d'aventures de Mike
Marzuk, dirigit a un públic familiar.

Taller sobre la copla

Teatre a La Colmena

Las personas interesadas en descubrir los
secretos de la copla tienen hoy viernes
(18.30 h) una cita en el Pompeu Lab (calle
de Pompeu Fabra, 22) con un taller sobre
este género musical. Actuarán también
Fernando Marín y Conchi Carmona.

El eunuco, nova producció de Cocotevá
al Teatre La Colmena (carrer de Francesc
Viñas, 6). L'obra, dirigida per Xavi Villena, presenta un embolic amorós al més
pur estil cocotevá, que ens transportarà a
l'antiga Atenes.

Dirección: c. Pompeu Fabra, 22
Imprescindible inscripción previa (al 93.499 82 91 y a
pompeulab@gramenet.cat)

La Cobla Marinada actua aquest diumenge, 23 de febrer (19 h), al Sagarra amb LLum,
un recull de cançons i poemes musicats, dirigit per Vicens Martín, que representa la
lluita universal dels pobles. L'actor Albert Stengre i la força expressiva de la veu de Pere
Martínez conduiran l'espectador a un viatge on la foscor esdevindrà llum a través del
flamenc i del jazz, dues músiques que defineixen els sentiments de dolor i lluita.
Preu: 10 € (8 €, socis CEP). Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat

Dates: del 27 al 29 de març
Horari: divendres i dissabte, 20 h. Diumenge, 19 h
Preu: 8 € (Amics del Teatre, 4 €)

Cursos d'informàtica

L'estigma a la feina

Prevenir agresiones

Charla en Can Mariner

La setmana del 2 de març, començaran nous
cursos d’informàtica bàsica als centres cívics del Llatí (dilluns i dimecres, de 18 a 20 h)
i del Singuerlín (dilluns i dimecres, de 9.30 a
11.30 h). I d'informàtica avançada, a Llatí,
(dimarts i dijous, d'11.30 a 13.30 h), Can
Mariner (dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h),
Fondo (dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h),
Riu (d'11.30 a 13.30 h) i Casal Riera Alta (dimarts i dijous, 9.30 a 11.30 h). Inscripcions:
de 16 a 20 h als equipaments esmentats.

Taula rodona sobre l’estigma en primera persona a la feina per raons de procedència, per
tenir una drogodependència o per patir un
problema de salut mental. L'activitat anirà
a càrrec de membres dels tres col·lectius.
Aquesta taula rodona forma part del programa «Sentir Salut Mental amb les diversitats i
contra els estigmes».

«La comunicación no verbal del agresor de
género», este es el nombre del taller gratuito,
organizado por el instituto Goas y el sindicato CSIF, destinado a mujeres, con el fin de
ofrecerles recursos para identificar situaciones de peligro. Irá a cargo del experto Juan
González Moreno. Inscripciones al correo:
adecomas@gmail.com y al 627 45 15 42

La Asociación de Vecinos y Vecinas y el
Grupo de Mujeres de Can Mariner ha
organizado la charla coloquio «Las comunidades de vecinos (el entorno legal)»,
que será impartida el próximo jueves por
el asesor jurídico de ambas entidades,
Sebastián Domínguez, en la sala de actos
del Centro Cívico de Can Mariner.

Data i hora: 25 de febrer, a les 18.30 h
Lloc: Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré

Fecha y hora: 6 de marzo, de 10 a 13.30 h
Lugar: sala de actos del Museu Torre Balldovina

Fecha y hora: 27 de febrero, 18.30 h
Dirección: c. Milà i Fontanals, 14-18

Carnaval al Centre

Eficiencia energética

Coros rocieros

Aula Universitària

L' Associació de Veïns «1993» del barri
del Centre celebrarà el Carnaval amb un
gran ball demà dissabte, a partir de les 23
hores, a la seu de l'entitat. No és obligatori
venir-hi disfressat.

¿Te gustaría poder ahorrar en tus consumos energéticos y de agua? Ven al Taller
de eficiencia energética y optimización de
facturas. No te olvides de traer tus facturas domésticas.

«Segle XXI. El segle de les mentides. Què
se n'ha fet de la veritat?». Aquest és el títol
de l'Aula Universitària del CEP del dimecres, dia 26 de febrer (17.30 h), a càrrec
del periodista i escriptor Xavier Vidal.

Data: dissabte, 22 de febrer
Adreça: carrer de la Pedrera, 1
Telèfons: 674 77 47 23/ 93 392 26 26 (de 17 a 19.30 h)

Fecha: lunes 24 de febrero, 18 h
Lugar: Centre Cívic del Raval (c. Monturiol, 20)
Organiza: Associació de Veïns i Veïnes del Raval

Este domingo (12 h), la asociación cultural
andaluza Coro Rociero Pastora y Reina, en
colaboración con la Federación Andaluza de
Comunidades, celebrará en el Centro Cívico
de Can Franquesa (c. Menorca, s/n) la 14.a
edición del Encuentro de Coros Rocieros, en
el que participarán los coros: Aires Rocieros, Pastora del Alba, Casa de Granada,
Manuel de Falla y Pastora y Reina.

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

