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La Ciba ha abierto sus puertas
de
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2020

El nuevo equipamiento es un centro referente
a nivel internacional para políticas feministas

Acoge espacios como el CIRD, el Centro
de Documentación de las Mujeres y el CIRD Jove

La planta baja, a rebosar el día de la inauguración

El mural Temps de dones identifica la puerta de acceso

Han sido muchas las vecinas y vecinos de Santa Coloma
que no se quisieron perder el 4 de marzo la apertura de La
Ciba, espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista, un nuevo equipamiento
para la ciudad. La alcaldesa, Núria Parlon, presentó este
gran proyecto de ciudad frente a una sala llena a rebosar,
que se mostró entusiasta con la iniciativa. Y es que el
espacio, que lleva años gestándose, resulta impresionante
cuando se visita por primera vez. El domingo (13 h) hay
una jornada de puertas abiertas.
Desde el ámbito local y con una proyección global, La Ciba
tiene por objetivo proporcionar recursos y herramientas
para contribuir al crecimiento y la emancipación de todas
las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida: profesional,
personal y social. «La Ciba abre sus puertas para convertirse
en un centro pionero en el estado en el desarrollo de políticas
públicas que permitan alcanzar la igualdad real de las mujeres, y ser un referente en la transformación social desde una
perspectiva feminista», ha destacado la alcaldesa.

SERVICIOS QUE OFRECE

En la planta subterránea se encuentra uno de los espacios
más singulares que acoge La Ciba: el Centro de Información y Atención Integral a las Mujeres (CIRD), una
área para abordar las violencias machistas, en el que se

La alcaldesa y el equipo de La Ciba junto a algunas de las participantes en la inauguración

ofrecerá información, atención y acompañamiento especializado en los procesos de recuperación de la violencia
a las mujeres, niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Des
del CIRD también se quiere dar una respuesta integral
a las demandas derivadas de temas emergentes, como
las nuevas manifestaciones de violencias machistas o las
desigualdades de género.
Este servicio, que actualmente está ubicado en la plaza de
Montserrat Roig, atendió en 2019 a unas 500 personas. Su
traslado a La Ciba, que se prevé en abril, tiene por objetivo
mejorar el servicio, con una ampliación del horario y del
público destinatario: podrán acceder más mujeres con
perfiles y realidades diferentes.

El nuevo equipamiento
está ubicado
en el edificio de
la que fue fábrica
de productos
farmacéuticos
Ciba-Geigy

Acceso: paseo de
Llorenç Serra, 63.
Horario de apertura:
De lunes a viernes,
de 8 a 22 h
y los sábados,
de 10 a 20 h.

También, en la planta subterránea, se halla el Centro de
Documentación y Recuperación de la Memoria Histórica
de las Mujeres, un espacio que albergará documentación
en diferentes soportes especializada en mujeres, género y
feminismo. Será un espacio de creación y recuperación de su
memoria histórica, vinculado a la formación y la innovación.
En cuanto a los espacios comunes, ubicados en la primera
planta, destaca un espacio central en el vestíbulo, muy
versátil, que acogerá los puntos de información municipal,
antenas de proyectos culturales, así como ferias y conciertos de pequeño formato. También se encuentran un espacio expositivo, una sala de actos, aulas, salas de reuniones
y de atención personal, el CIRD Jove y un espacio infantil.

LA CIBA EN CIFRAS

El edificio de La Ciba tiene una superficie construida de
5.200 m2. Las plantas rehabilitadas han sido la subterránea y
la planta baja de forma parcial (2.000 m2). La rehabilitación
de este edificio histórico se inició en mayo de 2018, y se está
haciendo en diferentes fases. Actualmente, se ha llevado
a cabo la primera fase, que incluye los derribos y limpieza
interior, la rehabilitación de fachadas y cubiertas, la reforma
interior, así como el mobiliario y el equipamiento. En total, se
han invertido 3.194.000 €, y se ha contado con el soporte del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
pág.2

La Ciba, por
el progreso y
la libertad de
las mujeres

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

Santa Coloma avanza imparable en su lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres, indispensable para poder mejorar
y transformar la ciudad. Esta semana hemos dado un paso decisivo con la inauguración de La Ciba, espacio de recursos para
mujeres, innovación y economía feminista, abierta a toda la ciudadanía en el marco de una semana dedicada al 8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer. Se trata de un proyecto imprescindible para albergar iniciativas en favor de la autonomía personal, profesional y personal de las colomenses, en todos los ámbitos de sus vidas. Porque la mejora de Santa Coloma pasa,
inexcusablemente, por impulsar políticas que tengan como base firme el feminismo, entendido como la búsqueda y consecución de la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. Queremos combatir y erradicar las desigualdades
que sufren muchas mujeres solo por el hecho de ser mujer, y la manera de lograrlo es favoreciendo espacios donde se puedan
expresar, crecer y empoderar.
El anhelo de libertad que un día expresó Virgina Woolf está en el alma de La Ciba, que nace para combatir la desocupación, promover proyectos de innovación y economía social y solidaria, y el abordaje integral de las violencias machistas. En esta primera
etapa ponemos en marcha el Centro de Información y Atención Integral a las Mujeres (CIARD) y el Centro de Documentación
y Recuperación de la Memoria Histórica. El siguiente paso será crear un espacio de encuentro para la nueva emprendeduría e
investigación en clave feminista. Santa Coloma vuelve a ser pionera y a marcar el camino a seguir para la transformación real y
efectiva de los territorios. Llegarán más Cibas, más habitaciones propias para la igualdad y la sororidad. ¡Seguro!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat

La Junta de Govern Local, en data 17 de desembre de 2019, va aprovar inicialment el Projecte
executiu de pavimentació de diversos carrers en
el municipi de Santa Coloma de Gramenet per
l’any 2020, redactat per l’enginyer civil Xavier
Lacort Cadellans, i el seu pressupost per contracte
de 247.150,05 € (IVA inclòs i seguretat i salut).

Alumnas de La Excéntrica inauguraron el escenario

Área infantil

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 7 de
gener al 17 de febrer de 2020 i publicat al web
municipal el 17 de desembre de 2019 i al BOP
de Barcelona, el 3 de gener de 2020, 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 i com diu l’acord
esmentat, aquest projecte resta aprovat definitivament l’endemà de la darrera publicació, la qual
cosa es fa de conformitat amb l’article 38.2 del
ROAS al BOP de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, al
web i full municipal.
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 del dia següent a l’última publicació.

Punto de Información
Viene de portada

Patio

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA DE LAS MUJERES

La Ciba albergará tanto el equipo municipal destinado a políticas de igualdad
como el de atención, acompañamiento y
recuperación de las mujeres en situación
de violencia machista. En total, unas 24
profesionales.

DIA 6 | 20 h. Estreno de Sex Toy,
la rebelión de las muñecas, de las
escritoras, dramaturgas y activistas feministas TOWANDA REBELS. Una obra
teatral inédita, que denuncia las violencias sexuales que sufren las mujeres.

Una vez puesto en marcha el equipamiento, se está trabajando en su ampliación,
que se hará en paralelo a la rehabilitación
del edificio, y esta incluye la reforma del
resto de la planta baja, de la primera y de
la segunda; así como de la cubierta y de los
jardines. En total se ampliará la zona de
uso actual en 3.200 m2. Todo ello se prevé
que estará finalizado en marzo del 2022.

DIA 7. Puertas abiertas. De 10 a 12
h, La Ciba abrirá a los grupos de mujeres
de la ciudad. A las 13 h, a la ciudadanía,
con propuestas familiares y un Vermut
Musical. A las 19.30 h, concierto de las
Mujeres de MusicAula. A las 21 h, cena de
la Coordinadora de Grupos de Mujeres, y a
las 23 h, una actuación del grupo Ddivas.

Defensora
de la Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 (porta lateral)
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
(es pot demanar cita prèvia).
Telèfon 934624012
A/e: defensora@gramenet.cat
Twitter: @defensoracg
www.gramenet.cat

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.

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.)

DIA 8 | 12 h. Pl. de la Vila. Día de
las Mujeres. Jornada de huelga feminista. Exposición «Ciudadanas. Autorretratos bordados», del Grupo de Mujeres del Casal dels Infants del Raval, y
lectura del Manifiesto conmemorativo
de la jornada internacional del 8M.
DIA 12 | 18 h. Conferencia «Nunca detrás, siempre al lado. Siempre
iguales, soy mujer, soy mayor, siempre avanzando», a cargo de Paca Tricio,
presidenta de la Unió Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España.
Más info en la web municipal

Comienza el proceso participativo para
elaborar el Plan de Acción Municipal
A partir del próximo lunes, día 9 de
marzo, comienza el proceso participativo
para elaborar el Plan de Acción Municipal (PAM), la hoja de ruta que define
las lineas estratégicas, los objetivos y las
propuestas de acción que el Ayuntamiento se compromete a ejecutar durante el
presente mandato.

- Lunes 9, de 10.30 a 13.30 horas, en
la rambla de Sant Sebastià (próxima al
Mercado Sagarra).
- Martes 10, de 10.30 a 13.30 h, frente
al Hospital Espíritu Santo.
- Jueves 12, de 10.30 a 13.30 h, en el
Mercado de Singuerlín.

De conformitat amb l’article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals es procedeix a la publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
tauler d’anuncis, al web i al 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 del dia següent a l’última publicació.

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

• ¿PAM un café?

Las carpas para recoger la opinión ciudadana sobre el nuevo Plan de Acción Municipal (2020-2023) estarán en la calle a
partir del próximo lunes 9 de marzo. El
equipo que recoge opiniones invitará a
las personas participantes a un café.

La Junta de Govern Local, en data 18 de febrer de
2020, va aprovar definitivament el «Nou projecte
de demolició de diverses edificacions afectades
per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II, àmbit
1», redactat per l’arquitecte Albert Valdivia Requena, amb un pressupost per a coneixement de
l’Administració de 139.488,53 € inclòs IVA i seguretat i salut. L’àmbit d’actuació d’aquest projecte
correspon a les següents edificacions:
• Plaça de la Vila 12
• Plaça de la Vila 13
• Plaça de la Vila 14
• Plaça de la Vila 15

Horari de l’OIAC

Durante la próxima semana, se llevarán a
cabo dos actividades:

Durante los próximos días las carpas
estarán en estos puntos:

informa

La 1ª exposición es Poderoses, de Joan Guerrero

• Piano PAM en el Pompeu L ab

El miércoles 12 de marzo, a las 18 horas,
el Centro Pompeu Lab (c. Pompeu Fabra,
22) se transformará en un piano bar para
acoger la actuación del pianista Rafael
Rodríguez. A través de su variado repertorio, se invitará a las personas asistentes
a reflexionar sobre el Plan de Acción Municipal (PAM) rellenando una encuesta
sobre las cuestiones municipales que más
les interesen, delante de un buen café o
un refresco.

farmàcies
Divendres 6
Dissabte 7
Diumenge 8
Dilluns 9
Dimarts 10
Dimecres 11
Dijous 12

Còrdova, 47
Av. Generalitat, 21
Av. Santa Coloma, 95
Wagner, 7
Rbla. Sant Sebastià, 24
Mn. Camil Rosell, 40
Sant Joaquim, 44-46

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9
a 22 hores: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i
Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7; Sant Carles, 42,
i passatge d’en Caralt, 22.
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breus

Conveni amb la Generalitat per crear un
centre de dia a l'escola Miguel Hernàndez
l’atenció diürna de persones en grau de dependència i per a ús de les persones que siguin usuàries
dels habitatges que s’estan
creant, es va proposar a la
Generalitat la creació d’un
nou centre de dia.

El conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat, Chakir El
Homrani, i l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon, van signar el 3 de
març a la Sala de Plens de l’Ajuntament un
nou conveni de col·laboració. Mitjançant
aquest document, l’Ajuntament cedeix a la
Generalitat un espai de tres-cents metres
quadrats, situat a la planta baixa de l’edifici
de l’antiga escola Miguel Hernàndez
(actualment en procés de transformació
en habitatges dotacionals per a persones
grans), per tal que hi pugui crear un centre
de dia per a persones de Santa Coloma amb
grau de dependència reconegut.
Actualment, l’Ajuntament està rehabilitant la que fou escola pública Miguel
Hernàndez, al carrer dels Almogàvers, 24,
per crear 48 habitatges dotacionals públics
per a gent gran de la ciutat en situació de
fragilitat i vulnerabilitat. Donat que aquest
edifici té espai suficient a la planta baixa
per albergar un equipament destinat a

Al conveni signat s’ha
acordat que, un cop
acabades les obres de
transformació de l’edifici,
l’Ajuntament cedirà a la
Generalitat la part necessària de la planta baixa per
a la creació del nou equipament que, inicialment,
podrà donar servei a trenta persones. La Generalitat
s’encarregarà d’equipar
convenientment l’espai i
de fer les contractacions
necessàries per a la gestió
del servei, que passarà a
formar part de la xarxa pública de serveis
socials de Catalunya.
Tant el conseller com l’alcaldessa es van
felicitar pel bon resultat de la gestió que
estan fent les dues administracions que
representen per poder fer realitat a Santa
Coloma un nou equipament destinat a
les persones grans. Un col·lectiu –va dir
l’alcaldessa– que a nivell local és creixent i
pel que s’ha de treballar per poder posar al
seu abast serveis propers que contribueixin a l’envelliment actiu, a la cura i la millora de la salut i a l’autonomia personal.
A l’acte de signatura va estar present un
grup de representants del col·lectiu local
SOS Gent Gran, que, tot i expressar la seva
satisfacció pel contingut del conveni, va
explicar que Santa Coloma encara necessita més equipaments per a la gent gran que
siguin de gestió pública i, entre aquests, va
citar una nova residencia assistida.

Arrenca el Programa d'activitats ambientals
amb més de 50 noves propostes gratuïtes

Presentació del darrer llibre de Rodolfo del Hoyo

El proper dijous, dia 12 de març (20 h), es presentarà el llibre La
darrera carta de Manuel Morón, de l'escriptor colomenc Rodolfo
del Hoyo, publicat per Viena Edicions. La presentació tindrà lloc al
Centre Excursionista Puigcastellar (c. Sant Josep, 20) i anirà a càrrec
del mateix autor i de l'escriptora Marta Pérez Sierra. També, hi haurà
una lectura d'alguns textos seleccionats, protagonitzada per les
actrius Melània Gómez i Carme Hellín. L'activitat es realitza amb la
col·laboració de l'Ajuntament i de la Llibreria Carrer Major.

Sessió informativa del curs Dinamització comunitària
El Centre de Formació i Treball La Ginesta (c. Castella, s/n) organitza
aquest 9 de març (10 h) una sessió informativa sobre el curs Dinamització comunitària. Es tracta d'una formació adreçada a persones en
situació d'atur, de 630 hores. El curs es realitzarà de 15 a 21 h, de dilluns a divendres. Les persones participants que realitzin la formació
(mòdul teòric i pràctic) podran obtenir el certificat de professionalitat
de nivell 3. Inscripcions a: www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació',
o a les oficines centrals de Grameimpuls (c. de Rafael Casanova, 40).
Més informació al telèfon 93 466 15 65.

Curs per a professionals de la restauració

Els escabetxos centren el següent monogràfic adreçat a persones professionals de la cuina. El curs està programat per als dies 11, 18 i 25 de
març (17 a 19.30 h) a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC).
El taller té un cost de 60 € i permetrà les persones participants aprendre a cuinar diferents elaboracions amb els escabetxos. Més informació, als telèfons 93 466 15 65 o 93 466 57 84 o enviant un correu
a hosteleria@grameimpuls.cat. També, es poden consultar la resta de
cursos per a professionals al web: www.restauraciosantacoloma.cat

Càpsules formatives a les aules d'informàtica

Aquesta setmana continua el programa formatiu de les aules click
(sales d'informàtica de centres cívics i casals) amb dos nous tallers: el
10 de març, el Centre Cívic del Fondo (c. Wagner, 19) acull l'activitat
«Compres online», per perdre la por a comprar per Internet de manera
segura. I el dia 12, al Centre Cívic del Llatí (c. Nàpols, 41), s'impartirà
el taller «Youtube i podcast», per aprendre a veure i escoltar allò que
realment ens interessa.

Gastronomia asiàtica al Passió per la cuina

La cuina asiàtica és la protagonista del proper monogràfic adreçat a
persones aficionades als fogons. Aquest taller de Passió per la cuina és
doble (12 i 19 de març) i tindrà lloc, de 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de
Restauració Santa Coloma (ERESC). Durant les sessions s’elaboraran
dim sum i sushis. Les persones interessades hauran de fer la inscripció
a través de la pàgina web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat). El
pagament es farà en línia. El preu del taller sencer és de 40 €.

Mostra: 'Al Tanit descobrim l’Antàrtida'

Fins al 20 de març es pot visitar, a la Biblioteca Can Peixauet (av. de la
Generalitat, 98), l’exposició «Al Tanit descobrim l’Antàrtida», una mostra d’imatges seleccionades per l’Escola Tanit i l’Institut de Ciències del
Mar, que forma part del programa «Magnet, aliances per a l'èxit educatiu», que promou la ciència a les escoles i que el centre colomenc
desenvolupa des del 2008. Aquest projecte està impulsat per la Fundació
Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de
Ciències de l’Educació de la UAB, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
L’Escola Tanit prioritza els projectes científics, perquè faciliten poder
treballar a l’aula des del punt de vista competencial i comporten que
l’alumnat reconegui per a què li serveix allò que està aprenent.

Musical solidario del CC Airiños da nosa Galicia

Como cada año, el CC Airiños da nosa Galicia presenta su musical
solidario. El grupo del centro, Ramboia, representará La lámpara
mágica en el Sagarra, el día 14 de marzo, a las 18 h. El precio de la
entrada son tres alimentos no perecederos. Esta iniciativa se enmarca
en la 8a edición del Carrito Solidario para la recogida de alimentos.

Presentació d'un llibre sobre la salut
Tret de sortida al nou Programa
d’activitats d’educació ambiental per a
aquesta primavera. Des d'aquesta
setmana i fins a principis de juny, s'oferiran una cinquantena de tallers gratuïts,
adreçats a tots els públics, que tindran
lloc majoritàriament en cap de setmana a
diversos indrets com ara el centre
Ecometròpoli, el Parc Fluvial del Besòs,
l'Aula Ambiental de Can Zam Isabel
Muñoz i la jugateca del parc del Molinet.
Fomentar el coneixement sobre l'evolució i l'estat actual del nostre medi natural i dels ecosistemes que ens envolten i
crear una reflexió sobre la manera que
tenim d'influir-ne positivament són dos
dels grans objectius d'aquests tallers, ja
consolidats i amb una gran afluència de

públic familiar. N'és una bona mostra
el taller «L'arbre dels ocells», que tindrà
lloc aquest diumenge, dia 8 (11.30 h),
a Ecometròpoli i a l'Aula Ambiental de
Can Zam Isabel Muñoz. Serà una acció
col·lectiva amb què es podrà decorar les
caixes nius creades per la il·lustradora
Inge Nouws per penjar a l'arbre dels
ocells i així donar èmfasis a la protecció
dels seus hàbitats.
D'altra banda, el mateix dia, es farà (12 h)
un taller de mandales a l'Aula Ambiental
de Can Zam Isabel Muñoz. I els més petits
de la casa també podran participar, a la
Jugateca del parc del Molinet, d'un taller
ludicopedagògic sobre la qualitat de l'aire.
Informació i inscripcions: al 618 007 230 i
a ecometropoli@gramenet.cat

Avui divendres, dia 6 de març, a les 19 h, a la Llibreria Carrer Major,
tindrà lloc la presentació de Camins de salut. Recursos infinits per a
una vida més saludable, de l’Associació Salut Desperta, que anirà a
càrrec de Clara Biosca, metgessa de família i coordinadora del llibre,
i de Xavier Mayans i Juanita Sánchez, professors de ioga i coautors
del llibre. Adreça: carrer Major, 13.

Primera gala de Màgia Solidària 'La lucha de Abril'

L'associació La Lucha de Abril ha organitzat per al proper 14 de
març (17.30 h) la primera gala de Màgia Solidària amb l'objectiu de
recaptar fons per a la investigació sobre la malaltia rara SPG52, un
tipus d'afecció neuromuscular degenerativa. L'espectacle, organitzat
amb la col·laboració de l'Ajuntament, tindrà lloc a l'Auditori (c. Rafael
Casanovas, 5) i comptarà amb animació infantil i l'actuació del mag
Màgic Andreu (19 h). Les entrades es poden comprar a la taquilla el
mateix dia de l'espectacle o a www.entradium.com. Preu: 8 €

Comencen els cursos TIC a la Biblioteca del Fondo
A partir del 9 de març, la Biblioteca del Fondo acollirà els dilluns,
dimecres i divendres, de 18.30 a 20 h, un curs d'informàtica bàsica
fins al 3 d'abril. I dimarts i dijous, en el mateix horari, un altre per
aprendre a utilitzar un smartphone. Les persones interessades s'han
d'inscriure prèviament. Telèfon: 93 468 46 12
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La 2a Mostra Músic & Roig obre el teló amb trenta concerts
en què hi participen 300 alumnes de l'Escola de Música
Avui divendres s'estrena la 2a Mostra
Músic & Roig; una oportunitat única per
apropar a peu de carrer l'activitat de la
Banda i dels solistes, cors, grups instrumentals i orquestres de l'Escola de Música. Fins
al 13 de març, es podrà viure la música
clàssica a la ciutat amb 30 concerts,
repartits en diversos escenaris, en què hi
participaran 300 alumnes de l'Escola.

Avui s'inaugura al centre Cívic Riu
(c. President Companys, 9) «Hijas de ningún Dios. El negocio del tráfico de mujeres
para la explotación sexual en México», un
projecte fotogràfic de Núria López que dona
visibilitat a les víctimes d'aquest drama.
L'exposició inclou imatges i testimonis de
dones que han patit aquesta violència, i de
famílies que tenen filles desaparegudes.
Presentació: 6 de març, 18.30 h
Visita comentada: 13 de març, 18.30 h

Memòria Històrica
Aquesta setmana, el Programa de memòria històrica ens permetrà conèixer
a fons anècdotes i esdeveniments del
passat de Barcelona. Demà dissabte, dia
7 de març, a les 11.30 h, el periodista i
escriptor Joan de Déu guiarà l'itinerari
històric «El barri perdut», un recorregut a peu de dues hores per al qual ja no
queden places disponibles.
D'altra banda, aquest dimecres, dia 11,
hi haurà la presentació del llibre
El moviment veïnal al Barcelonès
Nord (1954-1987), de José Miguel
Cuesta. Al Pompeu Lab (c. Pompeu Fabra,
22). A las 19 h. Organitza: Ajuntament.

Concert de Gospel
En agraïment als 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona, s'ha organitzat un
concert de Gospel al Teatre Sagarra amb
què també s'ajudarà a finançar els projectes de l'entitat.
El concert anirà a càrrec de Twocats pel
Gospel i tindrà lloc el dia 15 de març a
les 18 h. Es podran recollir les entrades a
l’Església Major (plaça de l’Església, 3) els
dilluns, dimecres i dijous, de 10 a 13 h. El
sistema d’entrades funcionarà amb taquilla inversa: la persona decideix què paga
al final de l'espectacle.

El teló de la Mostra s'obrirà avui, a
l'Auditori, amb el concert Music & Cors,
i la interpretació del Cor jove, Cor infantil,
Vocal Ensemble i l'Orquestra de l'Escola,
acomplint així un dels objectius del certamen: la promoció dels joves intèrprets.

AGENDA D'ACTUACIONS
6 DE MARÇ | AUDITORI
• 21 h. «Music&Cors». Cor Jove, Cor Infantil, Vocal
Ensemble i l’Orquestra de l’Escola. Dir.: A.Fernandez
i J. Lladó
9 DE MARÇ | AUDITORI
• 17.45 h. Minibanda Dir.: S. Francès
Little Winds. I Silver and Black. Dir.: I. Souto
• 19 h. 6a Setmana del Piano.
• 20.15 h. Vocal Ensemble. Orquestra de l'Escola.
Dir.: A. Fernánez i J. Lladó
9 DE MARÇ | BIBLIOTECA CENTRAL
• 18 h. Les Biblioteques Ressonen. Trastets. Dir.:
M. Folqué. Adreçat a tots els públics
• 19 h. Les Biblioteques Ressonen. Música de
cambra. Dir.: B. Bofarull i J.C.Martínez. I Camerata
Gramenet. Dir: B. Bofarull
10 DE MARÇ | AUDITORI
• 18 h. Corda Fluixa. Dir. C. Franco.
• 18.45 h. Música de Cambra. Dir. B. Bofarull i J. C.
Martínez
• 19.30 h. 6a Setmana del Piano
• 20.45 h. Conjunt vocal. Pianista: J.M.Gironell.
Dir. C.Puente
• 17.30 h/18.45 h/20 h. Concert dels nostres
solistes. Aula 11
10 DE MARÇ | BIBLIOTECA DEL FONDO
• 18 h. Les Biblioteques Ressonen. Grup
d'acordions«I Fisarmonicisti» Dir. A. Llorente.
• 19 h. Les Biblioteques Ressonen. Música de
Cambra. Dir. B. Bofarull i J.C. Martínez. I Sistrings.
Dir. Chiara Giani.

11 DE MARÇ | AUDITORI
• 17.45 h. Minibanda. Banda de Música Can Roig i
Torres. «El Pere i el llop». Dir. S.Francés.
• 19 h. 6a Setmana del Piano
• 20.15 h. Orquestra de l'Escola. Dir. J. Lladó
Sistrings. Dir. Chiara Giani.
11 DE MARÇ | BIBLIOTECA CAN PEIXAUET
• 18 h. Les Biblioteques Ressonen. Little Winds.
Dir. I. Souto
• 19 h. Les Biblioteques Ressonen. Música de
Cambra. Dir. B. Bofarull i J.C. Martínez. I Silver and
Black. Dir. I.Souto.
12 DE MARÇ | AUDITORI
• 18 h. 6a Setmana del Piano
• 19.30 h. Concert per l'Aula d'Extensió Universitària. Piano i Fisarmonicisti. Dir. A. Llorente. I
Trastets. Dir. M. Folqué
• 20.45 h. Camerata Gramenet. Dir. B. Bofarull.
12 DE MARÇ | BIBLIOTECA SINGUERLÍN
• 18 h. Les Biblioteques Ressonen. La corda fluixa.
Dir. C. Franco.
• 19 h. Les Biblioteques Ressonen.Música de
Cambra. Dir. B. Bofarull i J.C. Martínez
13 DE MARÇ | AUDITORI
• 19.30h. Concert a mida. Per a infants.
• 21 h. «Poema Harmònic». C. Marigó i M. Camahort.
13 DE MARÇ | AULA DE PERCUSSIÓ (AUDITORI)
• 18 h. Taller de percussió (inscripcions fins al dia 10)
• 20 h. Taller de Bateria

Una altra de les activitats destacades
arribarà l'11 de març amb l'actuació a
l'Auditori de la Minibanda i la interpretació
de El Pere i el llop per part de la Banda de
Música. L'obra, de Serguéi Prokófiev, va ser
escrita amb la intenció de fer arribar a la
canalla la música simfònica d'una manera
divertida. Així doncs, els infants colomencs
podran seure al mig de l'escenari amb la
Banda per «sentir» la música des de dins.
Enguany, amb l'activitat Les Biblioteques Ressonen, aquests equipaments
municipals tornaran a esdevenir un escenari privilegiat per fer arribar la música clàssica a infants i adults. I d'altra banda, la 6a
Setmana del Piano convocarà a un centenar d'alumnes d'aquest instrument, majoritàriament solista, en una engrescadora
activitat col·lectiva —durant varies sessions
i oberta al públic—, en què s'homenatjarà el
250è aniversari de Beethoven.

6 anys del Maria Canals porta cua

L'Associació del Concurs Internacional
Maria Canals de Barcelona col·locarà
novament un piano de cua al carrer perquè
trenquem barreres amb la música clàssica, i amb el piano de cua en particular.
L'activitat, organitzada amb la col·laboració
de l'Ajuntament, tindrà lloc enguany a la
plaça de la Vila. El proper 13 de març, un
dinamitzador convidarà els vianants a
tocar l'instrument. Pel matí, hi haurà sessions amb l'alumnat de les escoles i durant
la tarda, serà el torn de l'alumnat de les
escoles de música. A les 17.30 h, hi haurà
un concert de Musicaula. I a les 18.30 h,
dels alumnes de l'Escola. La Mostra clourà
el dia 13 a l'Auditori amb el concert Poema
harmònic, del pianista Carles Marigó i la
guitarrista Maria Camahort.

Cinema a Santa Coloma Debat d'Stop Gordofobia Videofòrum

Teatre a Carro de Baco

El cicle Cinema a Santa Coloma, que
s'ofereix gratuïtament a la xarxa de
biblioteques de la ciutat, ens proposa
per demà, dia 7 de març (11 h), tres
pel·lícules per gaudir en família:
• Biblioteca Singuerlín - Salvador
Cabré (pl. Sagrada Família, s/n). Ens
podrem divertir amb les aventures i
desventures d'un peix desmemoriat amb
el film Buscant la Dory, la seqüela de
l'exitós Buscant a Nemo. A les 11 h.
• Biblioteca Can Peixauet (av. Generalitat, 98-100) Amb Brave, premiat film
de Pixar, coneixerem les aventures de
Merida, una princesa intrèpida i independent, que afortunadament trenca
amb molts estereotips.
• Biblioteca del Fondo (c. Massanet
28-30). Los futbolísimos, comèdia infantil d'aventures, ideal per passar una bona
estona, siguis fan, o no, del futbol.

El laboratori d'idees del Pompeu Lab acollirà
una xerrada conduïda per Stop Gordofobia, plataforma crítica amb els cànons de
bellesa establerts i la tirania de l'estètica... en
definitiva, amb tot allò que atempti contra la
diversitat corporal. Hi haurà també un debat
posterior que comptarà amb la filòsofa i cofundadora de Gordofòbia, Magda Piñeyro.

L'Àrea Cultural Oriol organitza aquest
diumenge una nova sessió de videofòrum,
amb la finalitat d'educar i potenciar
l'esperit d'opinió i crítica de l'espectador.
S'hi projectarà el film 10 días sin mamá,
d'Alessandro Genovesi, una comèdia
italiana sobre un home que es veu obligat a
assumir el paper de pare a temps complet.

Torna a l'espai escènic de Carro de Baco
Casa de muñecas, la primera obra dramàtica del gran dramaturg noruec Henrik
Ibsen, considerada per molts crítics com
el primer treball teatral veritablement
feminista. S'han programat diverses
funcions de l'obra, dirigida per Antonia
Castillo, fins al maig.

Data i hora: divendres, 13 de març, 18.30 h
Adreça: c. Pompeu Fabra, 22

Data i hora: diumenge, 8 de març, 17 h
Adreça: carrer Nou, 4

Funcions: 6 de març (20 h) i 7 de març (19 h)
Més informació: www.salacarrodebaco.com

Curs Filosofia per la Pau Aula Universitària

Casal de Gent Gran

«Canvi climàtic i drets humans». Aquest
és el títol de la propera sessió del Curs
Filosofia per la Pau que, en aquesta ocasió,
impartirà Laura Huici, professora de Dret
Internacional Públic a la UB.

«El cinema & els trens». Aquest és el títol
de l'Aula Universitària del CEP del dimecres, dia 11 de març (17.30 h), que serà a
càrrec d'Albert Beorlegui, llicenciat en Dret
per la UAB i comentarista cinematogràfic.

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

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

El grup Els joves de la Tercera Edat del
Casal de Gent Gran - Albert Francàs
oferirà un concert aquest dilluns, dia 9 de
març, a les 17 h, a la Biblioteca Singuerlín
- Salvador Cabré (plaça Sagrada Família, s/n). També, els deu components del
grup, creat al 2004, actuaran el proper 19
de març (16.30 h), a la seva seu, ubicada a
la Rambla de Sant Sebastià, 46.

