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la Quinzena de Dansa Metropolitana
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El Ple demana a la Generalitat més
inversió per als centres escolars colomencs

Vuit municipis, entre els quals hi ha Santa Coloma de
Gramenet, participaran a la Quinzena de Dansa Metropolitana, que començarà el 13 de març. Durant gairebé tres
setmanes, la dansa serà present als teatres, als transports
públics i al carrer, amb més de 200 activitats, per tal de
donar visibilitat al talent local, nacional i internacional,
i per acostar la dansa a tota la ciutadania. A la nostra
ciutat, s'han programat set espectacles.

El 24 de febrer, al Ple municipal, entre els diversos temes tractats, va destacar l’aprovació d’una moció en què
es reclama a la Generalitat que faci realitat la inversió
econòmica que necessita la comunitat educativa de Santa
Coloma de Gramenet per garantir una educació de qualitat
als centres escolars. També es reclamen a la Generalitat
quinze milions que ha invertit l'Ajuntament des de 2008 en
diverses obres necessàries a les escoles de primària.

Pàg. 2

Pàg.3

El 4 de març obre La Ciba, espai de recursos
per a dones, innovació i economia feminista
L’equipament, únic a Espanya, és un centre
que vol ser referent en matèria de polítiques feministes

Hi haurà una jornada de portes obertes
el proper 7 de març perquè tothom la pugui visitar

PROGRAMA
DE LA INAUGURACIÓ

El pròxim dimecres, 4 de març, a les 11.30 h
s’inaugurarà La Ciba, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista, ubicat al gran edifici de la
que fou la històrica fàbrica de productes farmacèutics, a la
cantonada dels passejos d’en Llorenç Serra i la Salzereda,
una de les entrades més emblemàtiques a la ciutat.

DIA 4 | 18 h | INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ PODEROSES, del fotògraf colomenc JOAN GUERRERO,
en què farà una retrospectiva de
la seva obra, amb les dones com a
protagonistes de les instantànies
que s’hi mostraran.

La Ciba obre les seves portes per esdevenir un equipament
referent en matèria de feminisme i polítiques públiques,
pioner a l’estat. Un espai pensat per a totes les dones, on trobar-se, formar-se, investigar i actuar plegades, impulsat des
de Santa Coloma i amb una perspectiva i projecció globals.

DIES 5 i 6 | 20 h | ESTRENA DE
SEX TOY, LA REBELIÓN DE LAS
MUÑECAS, de les escriptores,
dramaturgues i activistes feministes TOWANDA REBELS. Es tracta
d’una obra teatral inèdita, que té
com a objectiu la denúncia de les
violències sexuals que pateixen
les dones arreu del món.

Aquest gran projecte veu la llum en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones (8 de març) i
ho fa amb un seguit d’activitats que s’iniciaran el mateix
dia 4, amb l’acte d’inauguració. Aquest estarà presidit per
l’alcaldessa, Núria Parlon i hi participarà la diputada
presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Lluïsa Moret.
L’acte es completarà amb la lectura teatralitzada La Ciba, una
cambra pròpia i un debat al voltant de les noves agendes feministes a l’horitzó Beijing+25. A la tarda (18 h) s’inaugurarà
l’exposició Poderoses, del fotoperiodista colomenc Joan Guerrero, on les dones de Santa Coloma són les protagonistes.

Espais rehabilitats

L’espai de La Ciba, que ara s’obre, correspon a la primera fase
de rehabilitació de l’edifici. Les obres van començar el maig
del 2018 i han reformat tota l’estructura i les dues primeres
plantes, la de carrer i la baixa (soterrani). En total, 3.000 m2.
Per fora, s’ha conservat l’aspecte industrial i històric,
perquè continuï sent part de la façana fluvial. Al juny de
l’any passat, es va presentar el mural Temps de dones, de
l’artista Irantzu Lekue, situat a la façana del passeig d’en
Llorenç Serra i distintiu del centre.

La Ciba abre
puertas: una
gran habitación
propia para
la igualdad

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

Els espais que entraran ara en funcionament seran, a la
primera planta, dues àmplies zones polivalents per a la
realització de conferències, jornades, concerts...; una àrea
infantil; el CIRD Jove, i una sala destinada per a les entitats i les persones interessades en la temàtica. La planta
soterrani acollirà el Centre de Documentació i Memòria
Històrica de les Dones, així com el Servei d’informació,
atenció i recuperació de les violències masclistes, l’actual
CIRD, ubicat a la plaça de Montserrat Roig.
L’horari del nou equipament, amb entrada pel passeig
d’en Llorenç Serra, 64, és de dilluns a divendres, de 8 a
22 h, i dissabtes, de 10 a 20 h. Més informació al web
www.laciba.gramenet.cat

DIA 7 | JORNADA DE PORTES
OBERTES. De 10 a 12 h, l’espai
estarà obert a tots els grups de
dones de la ciutat amb un seguit
d’activitats. A partir de les 13 h, La
Ciba obrirà les seves portes a tota
la ciutadania amb diverses propostes familiars i un Vermut Musical. A
les 19.30 h, hi haurà un concert a
càrrec de les Dones de MusicAula;
a les 21 h, el sopar de la Coordinadora de Grups de Dones de la
ciutat, i a les 23 h, una actuació
musical del grup Ddivas.

Las cifras de paro femenino y de precariedad laboral demuestran que las mujeres son, con diferencia, uno de los
colectivos que más vulnerabilidad social y riesgo de pobreza sufren, también en nuestra ciudad. Conscientes de
ello y de la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades, hace dos años presentamos un proyecto
ilusionante, La Ciba, que abre sus puertas a la ciudadanía el próximo 4 de marzo, como espacio de recursos,
innovación y economía social y feminista. Hemos convertido esta antigua fábrica textil en un gran equipamiento que será referente en iniciativas de igualdad de género, políticas públicas y proyectos de economía social
y solidaria. El objetivo es proporcionar herramientas y espacios para nuevos proyectos empresariales, formación
y servicios de atención a las mujeres. Queremos avanzar en la lucha contra el paro, poniendo en valor el talento
femenino colomense, y hacer frente, desde este equipamiento, a las desigualdades que sufren muchas mujeres
solo por el hecho de ser mujer.
Como ilustra su mural de bienvenida, obra de Irantzu Lekue, se abren nuevos ‘Tiempos de mujeres’, donde su
empoderamiento y sus nuevas iniciativas ayudarán seguro a tener una ciudad más próspera, igualitaria y responsable. Abrimos un espacio compartido para desarrollar ideas y proyectos que revertirán en la mejora de la
ciudad, como bien decía Virginia Wolf en Una habitación propia, donde no haya barrera, cerradura ni cerrojo que
se pueda imponer a la libertad.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat
Preinscripció per
al curs 2020-2021
a escoles i instituts
La propera setmana es duran a terme les
sessions informatives sobre el procés de
preinscripció escolar 2020-2021 a l’ensenyament obligatori. La primera serà per a
famílies amb fills i filles que iniciaran P3 el
proper curs, i tindrà lloc el 3 de març
(17 h), al Museu Torre Balldovina. I el
dia 5 (17 h), al Museu, hi haurà la xerrada
informativa per a les famílies amb fills i
filles que iniciaran, al setembre, 1r d’ESO.
En aquestes sessions es tractaran tots
aquells aspectes normatius que les famílies han de conèixer per fer la preinscripció escolar dels seus fills i filles, i també podran aclarir els seus dubtes. Prèviament, les famílies han rebut al seu domicili
la guia elaborada per l’Ajuntament amb la
informació essencial per a la presentació
de les sol·licituds de preinscripció.
A més a més, al llarg del mes de març, es
realitzaran les jornades de portes obertes dels centres educatius. Les escoles
i instituts obren les seves instal·lacions
a les famílies perquè coneguin els seus
projectes educatius i en resolguin dubtes.
Al web municipal, es poden consultar els
horaris establerts per cada centre per a
aquestes jornades de portes obertes.

La Quinzena de Dansa Metropolitana, que
començarà el 13 de març, escalfa motors
Entre el 13 i el 29 de març, se celebrarà a
Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat,
Sant Cugat del Vallès i Viladecans la tercera edició de la Quinzena de Dansa Metropolitana, que oferirà més de dos-cents
espectacles i activitats per donar visibilitat
al talent local, nacional i internacional.

L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública, per un termini de 30 dies, es va exposar al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del dia
23 de desembre de 2019 al 6 de febrer de 2020 i
es va publicar al web municipal el 12 de desembre
de 2019 i al BOP de Barcelona, el 20 de desembre
de 2019, per tal que pogués ser examinat per
totes les persones interessades i deduir-se’n, si es
cau, les reclamacions i al·legacions pertinents, de
conformitat amb els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim Local de
Catalunya i 37 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS). Com que no s’hi
ha presentat cap al·legació ni reclamació durant
el període d’informació pública, tal i com diu
l’acord esmentat, aquest projecte resta aprovat
definitivament l’endemà de la darrera publicació,
la qual es fa de conformitat amb l’article 38.2 del
ROAS al BOP de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, al
web i full municipal.

La Quinzena de Dansa Metropolitana
està oberta a tots els gèneres i públics i
estarà present a diversos espais com
teatres, transports públics, centres cívics,
cinemes i carrers, amb moltes activitats
participatives per acostar la dansa als
ciutadans de l'àrea metropolitana. La
cloenda comptarà amb l'activitat «Tothom
balla» on les vuit ciutats participants
interpretaran a l'hora una coreografia,
encarregada especialment per a l'ocasió, i
que homenatjarà a la gran artista cubana
Alicia Alonso.
A Santa Coloma de Gramenet, s'han
previst les següents actuacions de dansa:
el dia 21 de març actuarà CobosMika
Company amb Scrakeja't 2.0 (al metro Fondo, 12 h), i el dia 27 serà el torn
dels espectacles Meeting Point, d'Ertza,
(al parc d'Europa, 11.30 h); Euforia, de
Sacude (parc d'Europa, 12 h), i La set i la

revolució, d'OssoClub (Teatre Sagarra,
21 h). Així mateix, el dia 28 podrem veure
Tothom balla, de Creació col·lectiva, a
la plaça de la Vila (12 h); El carrer dansa,
de les Escoles de dansa, al Mercat
Sagarra (12.45 h), i Ami Bruce Lee, de
Junyi Sun i Kernel Dance Theatre,
al Teatre Sagarra (21 h).

Inscripcions per a
la diada de Sant Jordi
El 2 de març s’obrirà el termini d’inscripcions per participar a la diada de Sant
Jordi que se celebrarà a la plaça de la
Vila el proper 23 d'abril.
Les llibreries i les entitats sense ànim de
lucre que vulguin posar punts d’informació i/o venda a la Fira del Llibre hauran de fer una sol·licitud a l'oficina de
l’OIAC. El termini d’inscripcions finalitzarà el proper dia 30 de març.

FOTO 1

Por las pensiones
Este lunes, 2 de marzo, Marea Pensionista de Santa Coloma convoca a todas las
personas a asistir a la manifestación, en
defensa del sistema público de pensiones, que saldrá de la plaza de la Vila, a
las 11 h, y recorrerá la Av. Generalitat
hasta la plaça de Catalunya.
FOTO 2

Per tal d'evitar temps d'espera innecessari, es recomana fer reserva de cita
prèvia al telèfon 93 462 40 90, i al web
www.gramenet.cat

El projecte s’ha sotmès a informació pública, per
un termini de 30 dies, es va exposar al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del dia 24 de
desembre de 2019 al 7 de febrer de 2020 i es va
publicar al web municipal el 13 de desembre de
2019 i al BOP de Barcelona, el 23 de desembre
de 2019, per tal que pogués ser examinat per
totes les persones interessades i deduir-se’n, si es
cau, les reclamacions i al·legacions pertinents,
de conformitat amb el que preveuen els articles
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya i 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Com que no s’hi ha presentat cap al·legació
ni reclamació durant el període d’informació
pública, tal com diu l’acord esmentat, aquest
projecte resta aprovat definitivament l’endemà de
la darrera publicació, la qual es fa de conformitat
amb l’article 38.2 del ROAS al BOP de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
tauler d’anuncis, al web i full municipal.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar de forma potestativa recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes comptats des del
dia següent al de l’última publicació en el BOPB,
DOGC, tauler d’anuncis, web municipal i full
informatiu o bé, recurs contenciós administratiu
davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà a l’última publicació.

farmàcies
FOTO 3

A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL
B-38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)

La Junta de Govern Local, en data 26 de
novembre de 2019, va aprovar inicialment el
Projecte executiu modificat de la urbanització
de l’avinguda Sanatori als termes municipals de
Santa Coloma de Gramenet i Badalona, redactat
per l’arquitecta Cristina Sáez Talán, i el seu pressupost per execució del contracte de 769.817,77 €
(IVA inclòs).

El text íntegre de l’actualització de continguts
de les Cartes de Serveis per a l’any 2020, aprovat
amb caràcter definitiu, s'ha publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 14 de
febrer de 2020.

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.

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.

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

cartes de serveis

Horari de l’OIAC

informa

La Junta de Govern Local, en data 26 de novembre de 2019, va aprovar inicialment el Projecte
bàsic i executiu d’ordenació per la millora de
l’accessibilitat del carrer Bruc a Santa Coloma
de Gramenet, redactat per l’arquitecte Carles
Enrich Giménez, i el seu pressupost d’execució de
contracte de 449.779,92 € (IVA inclòs).

33 comparses i 2.500 figurants van omplir de color la Gran Rua
Un any més, la Gran Rua del Carnaval, celebrada el passat 22 de febrer, va esdevenir una
desfilada de creativitat festiva: 33 comparses i 2.500 figurants de totes les edats van omplir
amb color, música i ritme els carrers de la ciutat. Van ser rebuts amb tots els honors, a la
plaça de la Vila, pel rei Carnestoltes, que va lliurar tres distincions: l'AMPA de l'Institut
Escola Pallaresa va rebre el premi a la comparsa més marxosa ( foto 1), mentre que el premi a la més original va anar a parar a mans dels Castellers de Santa Coloma ( foto 2). Per
últim, l'esplai Buenoyque! es va fer amb la distinció a la comparsa més artística ( foto 3).

Divendres 28
Dissabte 29
Diumenge 1
Dilluns 2
Dimarts 3
Dimecres 4
Dijous 5

Av. Banús, 34
Sant Carles, 42
Florencia, 45
Av. Generalitat, 131
Amèrica, 2
Roselles, 31
Joan V. Escalas, 7

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.
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breus

El Ple reclama a la Generalitat inversions
als centres escolars de Santa Coloma
Dilluns 24 de febrer va tenir
lloc la sessió ordinària del
mes del Ple municipal. Entre
els diversos temes tractats,
destaquem l’aprovació d’una
moció (amb els vots favorables del PSC, Ciutadans
i ECP, i l’abstenció d’ERC)
en què es reclama a la
Generalitat que faci realitat la inversió econòmica
que necessita la comunitat
educativa de Santa Coloma
de Gramenet per garantir
una educació de qualitat als
centres escolars.
En aquesta moció es
reclama també a la Generalitat que torni a
la ciutat quinze milions d’euros, import de
la inversió que ha fet l’Ajuntament, amb
fons dels pressupostos municipals, en
obres i reparacions que eren necessàries a
les escoles de primària des de l’any 2008.
La demanda municipal sobre les inversions
als equipaments escolars de la nostra ciutat es concreta en aquests punts bàsics:
• Que hi hagi una dotació econòmica per
a la redacció dels projectes d’obra dels
edificis definitius de l’Escola Santa Coloma i de l’Institut Santa Coloma.
• Que la posada en marxa dels nous
instituts escola estigui acompanyada

L’Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Santa Coloma de Gramenet ha
adquirit, gràcies a l'aportació del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, un nou fons bibliogràfic en anglès, alemany i francès, de llibres
amb contingut relacionat amb la lluita contra la violència de gènere,
que ja està disponible a la Biblioteca del centre. Recordeu que l’EOI està
al carrer de Victor Hugo, 54. Més informació al telèfon 93 468 53 66.

Activitat de Memòria Històrica a The Sufraggettes
d’una partida pressupostària que permeti
l’ampliació i la millora dels espais educatius dels centres i la seva adaptació al nou
model de centre.
• Que es prioritzi la renovació i la posada
al dia de les escoles Joan Salvat Papasseit,
Rosselló Porcel i de l’Escola d’Educació
Especial Josep Sol.
• Que es faci realitat l’obra pendent a
l’Escola Serra de Marina de connexió
entre els dos edificis del centre i la posada
en marxa d’un ascensor.
S’hi fa constar també que el disseny dels
edificis i dels espais destinats a ús escolar
es faci de manera participativa amb la
comunitat educativa.

El Ple municipal de febrer va aprovar
també (amb el vot favorable del grup
municipal del PSC i l’abstenció dels
grups d’ERC, Ciutadans i ECP) el Text
refós de la modificació puntual del Pla
General Metropolità (PGM) dels sectors
2 i 3 de l’Eix Bruc.

L’Institut Metropolità de Promoció del
Sòl (Impsòl), a instàncies de l’Ajuntament, ha promogut un concurs
d’idees per a la millora de l’ordenació
i la definició dels futurs usos. Per tal
d’adequar el planejament vigent a la
proposta d’ordenació guanyadora, s’ha
tramitat la modificació de planejament
acordada al Ple.

L’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) programa els dies 4 i 5
de març (17.30 a 19.30 h) el segon monogràfic de Passió per la cuina, dedicat al batch cooking. Es tracta d’una tècnica que consisteix a cuinar en
un dia les bases per poder elaborar el menú de com a mínim sis àpats de
la setmana d’una manera ràpida. L’objectiu d’aquest taller és ensenyar
les persones participants idees i opcions per treure profit de les seves
elaboracions. Les persones interessades hauran de fer la inscripció a
través del web www.grameimpuls.cat. El pagament es farà en línia.

Llibres sobre violència de gènere a l'EOI

Modificació puntual del PGM a l’Eix Bruc

Aquesta operació de transformació
urbana al barri del Fondo proposa
connectar l’edifici del Mercat d’aquest
barri amb la veïna ciutat de Badalona,
prolongant la traça del carrer del Bruc,
amb dues actuacions emblemàtiques: la
plaça d’Alfonso Comin, amb dos nous
edificis d’habitatge protegit que li donen front (un gairebé acabat i l’altre en
projecte) i l’actuació denominada Sant
Pasqual, que ha de resoldre el tram
final del carrer del Bruc fins al carrer de
la Circumval·lació.

Proper taller del Passió per la cuina

«Què va ser de les dones a les fàbriques de Santa Coloma?». Així s'ha
titulat el diàleg vivencial sobre el paper de les dones a l'àmbit fabril
colomenc, i les seves lluites per assolir els seus drets al llarg de tot el
segle XX, que tindrà lloc avui divendres, 28 de febrer, a les 18.30 h, al
local de l'entitat organitzadora: The Sufraggettes (c. Vistalegre, 5-7).
L'activitat està inclosa dins la setena edició del Programa de memòria
històrica, que ens acompanyarà fins al maig amb un conjunt d'actes i
activitats commemoratives i de reflexió amb l'objectiu d'obrir espais
de memòria i de consciència col·lectiva.

Formació: presentació d'impostos per Internet

El centre d’empreses Can Peixauet programa els dimecres 4 i 11 de març
(de 15.30 a 19.30 h) la formació «Presenta els teus impostos per Internet i
estalvia temps i diners». L’acció és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia.
Les persones interessades han de tramitar-la a través de la pàgina web
www.grameimpuls.cat, apartat Formació. Més info: 93 466 52 24.

Places per al curs de telecomunicacions en edificis

El curs «Operacions auxiliars de muntatge, d’instal·lacions electrotècniques i telecomunicacions en edificis», té places lliures. La formació té una
durada de 390 hores – del 6 de març al 16 de juny – i es realitzarà al Centre de Formació i Treball de Grameimpuls (av. Primavera, s/n). El curs
està adreçat a persones en situació d’atur. Informació al 93 466 15 65.

Nou curs de reforç de català al CNL L'Heura

El CNL L’Heura ofereix un nou curs de reforç gramatical amb
l’objectiu d’aprofundir i reforçar els aspectes més rellevants de la
normativa de la llengua catalana. El curs s’adreça a totes aquelles
persones amb domini del català oral i amb un cert nivell de català escrit. Per a informació i matrícula, podeu trucar al 93 468 40 48 o anar
directament a la rambla de Sant Sebastià, 98, 5a planta.

Assemblea de la Penya Barcelonista

La Penya Barcelonista de Santa Coloma de Gramenet celebrarà la
seva Assemblea General Ordinària el proper dissabte 7 de març
(16 h). Entre altres temes, propis d'aquesta convocatòria anual, es
tractarà la renovació de càrrecs a la junta directiva, i del programa
d’actes commemoratius a realitzar amb motiu del 60è aniversari de
l'entitat. Lloc: carrer Monturiol, 52. Contacte: 639 91 02 30.

Conmemoración del Día de Andalucía

La Peña Cultural Recreativa Rincón Andaluz conmemorará el próximo
28 de febrero el Día de Andalucía con la conferencia «Flamenco de ayer
y de hoy», que irá a cargo de Samuel López. También, actuarán Cristian
Cosano y Rubén Reche. El acto tendrá lugar a las 21 h, en la sede de la
entidad (carretera de la Fuente de la Encina, pl. Che Guevara).
Es proposa un jardí urbà, de 1.980 m2
de superfície. Amb un equipament que,
situat al centre, resol el condicionant
topogràfic i garanteix l’activació de l’ús
públic. S’aconsegueixen 500 m2 de sostre destinats al Casal del Fondo Alt i al
Centre Infantil i Juvenil del Fondo. En
conjunt, 8.200 m2 de sostre d’habitatge
protegit (107 habitatges), amb la possibilitat de destinar 2.000 m2 de sostre a
usos comercials.

anunci
Per acord de la Junta de Govern Local de l’11 de febrer de 2020, s’han aprovat inicialment les bases
reguladores per a l’adjudicació de llicències d’ocupació i ús privatiu i temporal dels horts municipals destinats a usos comunitaris. D’acord amb allò que preveu l’article 124.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’expedient
tramitat s’exposa a informació pública pel termini de 20 dies, al BOP de Barcelona, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, al full informatiu i web municipal. I es compta el termini d’al·legacions des del dia
següent a l’última publicació obligatòria. El anuncis s’informaran al web municipal indicant en aquest
espai el termini per presentar les al·legacions. Aquestes bases s’entendran definitivament aprovades si
no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública, publicant-se el text
íntegre de les bases de referència al Butlletí Oficial de la Província. La documentació corresponent es
podrà consultar al departament administratiu del Servei de Recursos i Prestacions, situat a la pl. de
l'Olimp, 3, i al web municipal, a l’apartat d’informació pública (www.gramenet.cat).

La FE Grama participà a l'Excellence CUP inclusiu

La Fundació Esportiva Grama va participar al campionat inclusiu
de futbol, l'Excellence CUP, que va tenir lloc a Terrassa. Més de 100
esportistes, amb capacitats diverses, integrats en dotze clubs de la
demarcació de Barcelona, van prendre part en aquesta competició.
El torneig, impulsat per dos exjugadors de futbol, Sergi Pérez i Xavier Urbano, compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, la
Federació Catalana de Futbol i la Secretaria General de l'Esport de
la Generalitat de Catalunya, així com d'entitats socials i esportives.

Les aules click s'estrenen amb dos nous tallers

Les aules click (sales d'informàtica dels centres cívics i casals)
estrenen aquesta setmana els nous tallers de primavera: dimarts,
dia 3 de març, el centre cívic del Riu (carrer de Lluís Companys,
9) acollirà la càpsula formativa «Organitza el teu viatge online». I
dijous, dia 5, al Centre Cívic de Can Mariner (c. Milà i Fontanals, 1416) s'impartirà un taller d'Instagram. Horari: de 17.15 a 19.45 h. Les
inscripcions s'obren set dies naturals abans de la data d'inici, en les
sales d'informàtica dels centres on s'imparteixen.

Esgotades les places per a la ruta turística nocturna

Ja s'han esgotat les places per participar a la versió nocturna de la
ruta «Santa Coloma com mai l'has vist». En pocs dies, s'han completat les més de 400 places que donen dret a acompanyar a Pere
Pascali i els seus curiosos companys pels carrers i edificis emblemàtics de la nostra ciutat. L'activitat, de caràcter gratuït, està
adreçada a tots els públics i té una durada de dos hores i quart. Es
realitzarà durant les tardes i nits dels dissabtes de març i abril.
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agenda febrer/març
Contra els feminicidis
Dimarts, dia 3 (20 h), tindrà lloc la concentració a la plaça de la Vila contra les violències masclistes. Amb el lema «Ens continuen
assassinant! Ni una menys», s'hi llegirà una
reflexió sobre el tema i els noms de les dones
assassinades al febrer. L'organització és a càrrec de Dones per l'Erradicació de Tot Tipus
de Violències. La concentració acabarà amb
un petit recorregut circular.
Itinerari: pl. de la Vila, pg. d'en Llorenç Serra, av. Santa
Coloma, c. Pompeu Fabra, av. Generalitat i pl. de la Vila.

Comèdia al Sagarra
El grup de Teatre La Colmena estrena
demà una nova comèdia al Sagarra amb
El apagón, de Peter Shaffer. L'obra parla
de l'Eduardo, un escultor desconegut que
espera una visita que li pot canviar la
vida. Però en aquell moment... es queda a
les fosques! L' obscuritat farà que tots els
secrets dels personatges surtin a la llum.
Una de les claus de l'èxit d'El apagón és el
joc de llums; quan la sala és a les fosques,
els actors actuen normalment, però quan
s'encenen els focus, deixen de veure i
comença la comèdia.
Dates: 29 de febrer (21 h) i 1 de març (19 h)
Entrades: www.teatresagarra.koobin.cat

Segon Festival Fursa
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La 8a edició de la Mitja Marató i 10 km
convocarà diumenge un miler d'atletes
Aquest diumenge, 1 de març, se celebrarà
la vuitena edició de les curses Mitja Marató
i 10 km de Santa Coloma, a les quals es
preveu que participin un miler d'atletes.
Organitzada per la Unió Colomenca
d’Atletisme, la Mitja Marató oferirà
enguany a les i els atletes un nou recorregut
amb sortida i arribada al Camp d'Atletisme
Antonio Amorós. La recollida de dorsals es
farà demà, dia 29, al Camp d’Atletisme, de
10 a 14 h i de 16 a 20h; i el mateix diumenge, dia 1, des de les 7 h fins a 30 minuts
abans de l’inici de les proves.
El preu d’inscripció de la Mitja, de 21 km,
és de 19 €, i de la cursa de 10 Km, de 14 €.
El lloguer del xip és de 2 €. L'organització
oferirà serveis de vestuari, dutxes, espai
d’escalfament, avituallament, fruita i
entrepà de botifarra final.
Recorregut Mitja Marató i cursa
de 10 km: la sortida tindrà lloc al Camp
d’atletisme (9.45 h), i seguirà per la rotonda
de la mesquita, c. Pallaresa sota pont B20,
rotonda dels jutjats, rotonda del Pont Vell,
Llorenç Serra, av. Sta. Coloma, rotonda
Santa Rosa, benzinera, Generalitat, plaça
Manelic, Mercat Sagarra, plaça Trias, plaça
de la Vila, Anselm Clavé, Vistalegre, Sant
Silvestre, Rafael Casanova, Santa Coloma,
Sant Jeroni, Sant Carles, Llorenç Serra,
Francesc Macià, rotonda benzinera BP,

Teatre a Carro de Baco:
'El escritorio'

Torna a l'espai escènic de Carro de Baco
(c. Santa Gemma, 10) la representació
de El escritorio, de David López Sandoval, obra guanyadora, en la modalitat de
Dramatúrgia, de la primera edició dels
Premis DRAPS.

accés tanatori i cementiri, ctra. Roca, 1a
rotonda Bosc Llarg, ctra. Roca, 2a rotonda
Bosc Llarg (gir atletes 10km), Montcada,
gir atletes Mitja, Francesc Macià, accés Cacaolat, Clara Campoamor, Anselm de Riu,
rotonda mesquita i Camp d’Atletisme.

Atenció als talls de trànsit

Caldrà tenir cura dels talls de circulació
entre les 9 i les 12 h, als carrers inclosos
en el recorregut d'ambdues curses, que començaran pel centre de la ciutat i després
aniran cap a la carretera de la Roca.

Tres germanes es reuneixen, davant la
imminent mort de la seva mare, a la sala
d'espera d'un hospital. Durant la nit,
esperant, els assalten alguns records
d'infància. El treball, portat a l'escenari
per la companyia Carro de Baco i dirigit
per Germán Madrid, esdevé un reflex del
paper de la dona quan queda relegat a una
posició de comparsa, i proposa una ruptura del jou com acte de justícia. El escritorio
és també una al·legoria sobre la dictadura
o sobre qualsevol ordre que camufli l'abús.
Funcions: 28 i 29 de febrer, a les 20 hores
Reserves: 93 385 41 71//info@carrodebaco.com

Cinema a Santa Coloma

L’associació
Santa Coloma
amb el Sàhara,
amb el suport de
l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la col·laboració
de comerços locals,
organitza demà,
dia 29 de febrer,
d’11 a 24 h, la 2a
edició del festival
FURSA, al jardí de Can Roig i Torres. Es
podrà gaudir d'activitats per a tothom i
concerts. A la tarda, es presentarà el Projecte FURSA, es passarà el documental
Kafana (Prou!) de Medicusmundi Catalunya i Making DOC, i hi haurà un debat
sobre feminisme amb Násara Iahdih, fundadora d’Amnat Tawara. L’import recaptat
anirà destinat a dos projectes: Vacances
en Pau i Fursa. Ambdós són gestionats
per Santa Coloma amb el Sàhara amb les
persones refugiades a Tinduf.

Continua oberta a la Biblioteca Central
l'exposició 'Malalties minoritàries'

La mostra, organitzada per
Territorios Libres i emmarcada a la Marató de TV3, pretén
sensibilitzar la població sobre
la situació que viuen les persones que pateixen aquest tipus d'afeccions. L'exposició
transmet una important càrrega emotiva i humana i aconsegueix retratar en primeríssima persona l'altra cara de les malalties minoritàries.

I dimarts, 3 de març, podrem reflexionar
sobre el paper de les dones a les sèries
de televisió i sobre l'evolució dels personatges femenins, de la mà d'Anabel Vélez,
periodista i escriptora colomenca, autora
de Mujeres en las series. La xerrada tindrà lloc a la Biblioteca Singuerlín - Salvador cabré (19 h). D'altra banda, els amants
dels thrillers tenen una cita demà dissabte
amb el film Un lugar tranquilo, de
John Kransinski. En un món postapocalíptic, els escassos supervivents viuen sota
l'amenaça de criatures molt sensibles als
sons. (Biblioteca Can Peixauet, 11 h).

Concert en 3/4

Expo Fundació Germina

Talleres en Can Mariner

Prolongación de la L1

Nou concert dels professors de l'Escola
de Música Can Roig i Torres, anomenat
en 3/4. Divendres, dia 28 de febrer, a les
21 hores, actuaran, a l'Auditori, la mezzosoprano Anna Fernández i el pianista
Alessio Coppola. El seu concert, que
havia de tenir lloc el 14 de febrer, va ser
ajornat. Ambdós musics interpretaran
finalment avui obres dels compositors
espanyols Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo i Enrique Granados.

El Pompeu Lab (c. Pompeu Fabra, 22) acollirà al març l'exposició «Dona-li la volta»,
amb treballs artístics que giren al voltant de
la temàtica dels drets, elaborats per nois i
noies del Centre Obert de la Fundació Germina, una entitat que acull infants de 5 i 12
anys, per estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització
i l'adquisició d'aprenentatges bàsics.

La AVV y el Grup de Dones de Can Mariner reinicia los siguientes talleres: cocina, manualidades artesanales, memoria,
gimnasia de mantenimiento, Chi Kung,
sevillanas, castañuelas, inglés, guitarra,
informática, pintura al óleo, corte y
confección, excursiones de convivencia,
entre otros. Más información: Centre
Cívic de Can Mariner.

El próximo martes, día 3 de marzo, a
las 19 h, en el Centro Cívico del Llatí,
tendrá lugar un acto informativo sobre
la prolongación de la L1 de Metro hasta
Badalona, así como de la mejora del acceso en transporte público a Can Ruti.
Organizan: AVV Latino, FAVGRAM y la
Taula Mobilitat i Accessibilitat Badalona-Favb.

Inauguració: dimecres, 4 de març, 18.30 h

Dirección: carrer de Milà i Fontanals, 14-16

Dirección: carrer de Nàpols, 41

Aquest 29 de febrer se
celebra el Dia Mundial de les
Malalties Minoritàries. A
l'Espai Joan Gomis de Solidaritat i Cooperació de la Biblioteca Central (jardí de Can
Sisteré, s/n) continua oberta,
fins al 29 de març, una exposició fotogràfica sobre aquesta
temàtica realitzada pel
fotògraf intimista Xavi Josa.

El cicle «Cinema a Santa Coloma» enceta
la setmana amb Figures ocultes (dia
28, Sala Singuerlín, 20 h) un film de
Theodore Melfi, estrenat al 2016. Narra la
història de tres dones científiques afroamericanes que van treballar a la NASA a
principis dels 60 en plena lluita pels drets
civils dels negres estatunidencs.

Musicaula y Los Routiers Curs Filosofia per la Pau Mujeres de Marea

Defensa personal

El grupo Los Routiers presentarán mañana (12 h), dia 29, en la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré (pl. Sagrada Familia,
s/n), su último trabajo discográfico Romancero Mesetario, junto con los alumnos
de guitarra, canto, violín y piano de la
escuela Musicaula. Se podrá escuchar las
canciones de Los Routiers con poemas de
Xavier Martín.

«Canvi climàtic i creixement econòmic».
Aquest és el títol de la propera sessió del
Curs Filosofia per la Pau que, en aquesta
ocasió, impartirà Enric Tello, catedràtic
d'Història Econòmica a la UB.

Marea Colomense presentará a Las atrevidas de Santako. El grupo de mujeres representará A ti Mujer, de Saturnino de la Torre,
El Patio de las Cotillas, de Carmen Burgos,
y bailando bajo la lluvia, de Tanja Pavlica.

El sábado, día 7 de marzo, de 10 a 12.30
horas, en la Biblioteca Can Peixauet (Av.
de la Generalitat, 98), se ofrecerá una
sesión gratuita sobre defensa personal
dirigida a mujeres.

Data: 2 de març
Lloc: Centre Cívic del Riu, c. Lluís Companys, 9
Horari: de 19 a 21 h

Fecha y hora: 6 de marzo, 18 h
Dirección: Museu Torre Balldovina
(Plaça de Pau Casals, s/n)

Organiza: Sindicato CSIF y Karate Kyokushin Can
Peixauet
Inscripciones: adecomas@gmail.com y 627 45 15 42

