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Més de 3000 alumnes s’han format a
l’Escola de Música en els darrers 40 anys
Per celebrar el 40è aniversari, l’Escola prepara
un cicle de quaranta concerts arreu de la ciutat

Enguany s’hi han matriculat 415 alumnes,
un 12% menys, a causa de la pandèmia

Aquest mes de novembre, l’Escola de Música Can Roig i
Torres, que depèn del Patronat Municipal de la Música de
Santa Coloma, compleix 40 anys de trajectòria, durant els
que hi han estudiat més de 3.000 alumnes de la ciutat;
més d’una setantena han continuat la seva activitat
musical fora de l’escola, dels quals uns 45 s’hi dediquen
professionalment, a la docència o a l’activitat concertística, o ambdues coses. Actualment, està integrada per 26
professors/es formats/des en diferents especialitats, i hi
ha matriculats/des 415 alumnes.
Per celebrar el seu aniversari, el centre està preparant
un cicle de quaranta concerts, repartits en diferents
espais de la ciutat: l’Auditori, el Teatre Sagarra, les
quatre Biblioteques, Can Sisteré i Museu Torre Balldovina, entre d’altres. Les actuacions formaran part del
programa de la 3ª Mostra Music & Roig, que aquest any
se celebrarà del 12 al 19 de març i tindrà com a lema
"40 anys, 40 concerts". Hi ha previst que hi participin
solistes, tots els grups instrumentals i corals de l’Escola,
i exalumnes que han iniciat carrera concertística. La
Mostra podrà variar en funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19, i s’adaptarà a les mesures sanitàries
establertes.

Xifres del 2020/21
Enguany el nombre d’alumnes matriculats/des és
de 415, una xifra que ha patit una lleugera davallada
(11,7%) respecte a anys anteriors a causa de la situació
sanitària actual. En els darrers anys, la mitjana de persones matriculades se situava entorn dels 470 alumnes.
Durant el curs 2020/21, el 77,83% tenen menys de 18
anys, la gran majoria fan classes de Llenguatge musical
(320), més de la meitat estudien un instrument musical
(269), essent el piano el més escollit (90), seguit de la
guitarra (45) i el violí (41). Més de la tercera part fa
cant coral (145) i 153 alumnes formen part de grups
instrumentals i orquestres. El gran nombre de formacions és un element destacat de l’escola, ja que permet a l’alumnat tocar en un grup des de ben aviat, i
això els motiva i fidelitza.
Des del curs 2018-2019, l’Ajuntament atorga beques per
fer front a les despeses d’escolaritat de l'alumnat empadronat a Santa Coloma. L’any passat es van rebre 24
sol·licituds i es van concedir 14 beques, amb un import total de 2.502,64 euros. Enguany, el nombre de sol·licituds
s’ha duplicat, arribant a les 53, i justament pocs mesos
abans les bases van ser modificades per ampliar els ajuts.

Escola de
Música:
quaranta anys
de formació
i projectes
il·lusionants

L'Auditori, situat al costat de l'escola, és un espai únic per fer audicions i també per gaudir dels concerts programats des del centre.

Centre de referència a la ciutat

El novembre de 1980 es posava en funcionament la primera llavor de l’Escola municipal de Música, amb 169 alumnes. Sense edifici propi, s’impartien classes en diferents espais de la ciutat.
El 1985 es va inaugurar l’Escola Municipal de Música a Can Roig i Torres, amb director, equip
docent i pla d’estudis. El Curs 1986-87, l’escola es va convertir en Conservatori Elemental de
Música, i va començar a impartir estudis reglats i atorgar titulacions oficials de nivell elemental.
El 1993, la LOGSE va implantar una nova organització dels estudis musicals per alinear-se
amb els països europeus. En aquest context, el centre es va convertir en l’Escola de Música
Can Roig i Torres i es va adequar al nou model d’escola, vigent en l’actualitat.
La construcció de l’Auditori Can Roig i Torres (2007), l’ampliació de noves aules, i
l’adequació i remodelació dels espais, van constituir el marc ambiental idoni per a una formació musical de primer nivell, que han convertit el centre en un referent de qualitat humana,
social i musical. El 2013, l'escola va impulsar la creació de la Banda de Música, actualment
entitat pròpia vinculada a l'escola que consta de 50 membres d’arreu de Catalunya.

Oferta formativa
El Pla d’Estudis abasta des de la sensibilització musical, a
partir de tres anys, fins a estudis de nivell elemental, mitjà
i ampliació, amb l’oportunitat també de preparar-se per
les proves d’accés als estudis de Grau Superior de Música.
D’altra banda, hi ha classes d’instruments, tallers d’adults,
cant coral per a totes les edats, grups instrumentals i vocals i orquestres, música de cambra, tallers per a nadons,
etc. Un ampli ventall adreçat a l’alumnat que vol gaudir de
la música tant de manera amateur com més professionalitzada. Des del 2015, s’organitza el Stage d'Interpretació
Musical Can Roig i Torres, una trobada única adreçada a
alumnes de tot Catalunya, on es conviden professors/es de
l' ESMUC, del Conservatori del Liceu i primeres figures del
panorama musical concertístic.-

A prop de la ciutadania

L’escola treballa per apropar-se a la ciutadania mitjançant diferents iniciatives, i amb l’objectiu de fer un
treball en xarxa en els àmbits educatiu i social amb
les diferents entitats i escoles de la ciutat. Alguns dels
projectes més destacats són Santa Coloma Sona (9 anys
en funcionament i pel que han passat 180 alumnes), i
Santa Coloma Sona + (4 anys en funcionament), que
pretenen apropar i sensibilitzar en la iniciació musical
a nenes i nens que, en condicions normals, mai tindrien
accés a aquesta formació. Altres iniciatives són Ara toca
cantar (7 edicions), els concerts per l’Aula d’extensió
universitària i per les Residències de la gent gran i el
Musicalment, organitzat amb l’Ajuntament i l’associació
AMMAME (Amics del malalt mental, 9 edicions).

L'educació musical, des de les primeres etapes de la vida té resultats sorprenents en la infància i grans beneficis per
a totes les persones. Segons estudis científics, reforça l'atenció i concentració, incrementa la memòria i la creativitat, fomenta el desenvolupament i l'habilitat motora, i redueix l'estrès, a més d'estimular la socialització. En Santa
Coloma tenim un magnífic equipament de primer nivell, l'Escola de Música Can Roig i Torres, perquè els i les colomenques que ho desitgin puguin introduir-se en aquest meravellós món de la formació musical. Aquest novembre
celebrem quaranta anys de vida d'una Escola Municipal que destaca per un ampli catàleg d'estudis i formacions reglades, des de la sensibilització musical, a partir dels tres anys, fins als estudis de nivell elemental, mitjà i ampliació.
És una excel·lent plataforma de preparació i avantsala per accedir a estudis superiors en l'ESMUC o en el Conservatori del Liceu.
Per garantir la igualtat d'oportunitats, des de l'Ajuntament contribuïm, any rere any, a què les quotes de les famílies
siguin més assequibles, donat l'abandó d'aquest aspecte per part de la Generalitat. A més, des del curs 2018-2019,
atorguem beques per a l'escolarització de l'alumnat amb menys recursos. I ho continuarem fent!

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

Sentim orgull que l'Escola de Música de la ciutat celebri quatre dècades de serveis, projectes socials i amb una Banda
de Música en actiu, a més d'haver vist néixer a grans artistes que ara es dediquen professionalment a la música. Felicito especialment al professorat, a la direcció i a tots els i les alumnes, per formar part d'aquest projecte cultural. Per
molts anys més de projectes, emocions i il·lusions compartides!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Més recursos per a la lluita contra la violència contra les dones
Entorn el 25 de Novembre, Dia mundial per l’eradicació de la violència contra les dones, es desenvolupa una programació especial organitzada per La Ciba i en col·laboració amb el Consell de Dones i entitats feministes de Santa
Coloma. No hem de abaixar la guàrdia contra aquesta xacra estructural pròpia de la societat patriarcal.
La lluita contra la violència contra les dones té molts fronts. Segurament el més important és l’àmbit educatiu. Entre tots i totes hem de fomentar una educació d’infants i adolescents allunyada dels estereotips masclistes. Òbviament cal aportar recursos per reforçar els programes educatius, com fa l’Ajuntament amb el Programa d’Activitats
Educatives Complementàries al Currículum que ja fa molts anys organitza el Servei municipal d’educació.
A l’ADN dels i les socialistes està el feminisme. El govern presidit per Núria Parlon incorpora la perspectiva de
gènere a totes les iniciatives polítiques. La Ciba, Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, és
un equipament pioner en l’objectiu de concentrar els serveis i les polítiques d’aquest àmbit.
Un exemple d’aquest ADN es materialitza en una altra acció política concreta. Els Pressuposts Generals de l’Estat
que s’estan tramitant aquests dies. Incrementen en un 157% les partides destinades a la igualtat i contra la violència de gènere. Una altra mostra, els nous pares veuran ampliat el seu permís de paternitat de 12 a 16 setmanes,
un permís obligatori, intransferible i 100% retribuït. És així, amb una aposta decidida des dels nostres principis
i valors, amb recursos de totes les administracions, local, autonòmica i estatal, com podem guanyar la batalla al
degoteig d’assassinats de dones a mans dels seus companys.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Ayudas directas y bajadas de impuestos
Las restricciones derivadas de la segunda ola de la pandemia están teniendo un efecto demoledor en nuestra ciudad, además de la situación sanitaria, nos enfrentamos a una situación donde los diferentes sectores y familias
están teniendo muchos problemas económicos y muchos negocios incluso plantean el cierre.
La situación debe abordarse desde todas las administraciones y, desde luego, ni la Generalitat ni el Gobierno
central han estado a la altura, como demuestran los datos sanitarios y económicos en comparativa con países del
espacio común europeo.
Desde nuestro Ayuntamiento fuimos capaces de consensuar entre todos los partidos un plan económico y social
para atender la situación tras la primera ola, un acuerdo que nosotros valoramos positivo, pero insuficiente,
por ello esta semana hemos anunciado en medios de comunicación que queremos impulsar desde la oposición
un plan de rescate económico y social para los sectores económicos, culturales, sociales, asociativos y para las
familias de nuestra ciudad.
Pedimos ayudas directas, pedimos que quien no ha tenido ingresos no tenga que pagar impuestos hasta al
menos Junio de 2021 y solicitamos que se revisen todos esos gastos superfluos y prescindibles en este momento
para priorizar la inversión en paliar esta crisis, acudiendo incluso a solicitar préstamos si es necesario.
Vamos a ejercer nuestra labor de consenso, pero también de presión al gobierno local para que actúe y, para que
actúe ya, no tenemos tiempo que perder, nos jugamos la supervivencia de muchos negocios y entidades de nuestra ciudad. A nuestro entender vamos tarde, pero aún estamos a tiempo.

ECP

L’empadronament per una Santa Coloma millor

Jonatan
Fornés
Portaveu

El motiu principal pel qual moltes vam entrar en política era per defensar i garantir els drets més bàsics per a
totes. I per això és que batallem des de les administracions i dediquem grans esforços per, com a mínim, afermar drets de col·lectius vulnerables. No garantir drets significa més precarietat, tenir unes baixes cotitzacions,
o no poder sostenir un habitatge de qualitat que dignifiqui les nostres vides. I totes aquestes circumstàncies
s’incrementen amb el temps, amb l’envelliment. Necessitem actuar ja! Necessitem administracions que estiguin
al costat de les persones i garanteixin els seus drets com l’empadronament, i així garantir la universalitat de la
resta de serveis bàsics com sanitat, educació, habitatge, serveis socials...

L’educació, la sanitat i la cultura, han de ser accessibles per a tota persona. Però, a Santa Coloma tenim mancances en aquest sentit per la manca de recursos a conseqüència de les reticències de l’Equip de Govern local a
empadronar. La invisibilització del patiment d’aquestes persones o no reconèixer-les, les avoca a una situació
extremadament precària. Necessitem donar resposta a les necessitats de la ciutadania, de tota. I sí, també de la
gent que viu al carrer, de les persones sense llar.

Des d’En Comú Podem Santa Coloma hem demanat al govern local reiteradament l’accés a l’empadronament de
tota persona que visqui a Santa Coloma, sigui amb domicili fix o sense, malauradament sense resposta positiva,
però continuarem insistint fins a aconseguir que es faci efectiu. Avançar en drets ara, garanteix prevenir més
precarietat en el futur i guanyar una ciutat més digna per a totes.

ERC
Sam
Núñez
Portaveu

Propostes d'ERC Gramenet als Pressupostos21
Arriba el mes de novembre i l’aprovació dels pressupostos municipals. El pacte de reconstrucció social i econòmica
local ja apunta la direcció que han de prendre, tot i això des d’Esquerra Republicana fem les nostres propostes per
a millorar les condicions de la ciutadania i accelerar la recuperació de l'economia després de la crisi derivada de la
pandèmia de la COVID19. Cal fer un ús estratègic dels estalvis municipals de 6M €, 5,8M€ del pla d’inversions de la
Diputació i els 120M € del fons de cooperació local de la Generalitat. Proposem: Repartir 1,1M € en vals de 25 € per
família per revitalitzar el comerç local i la restauració. Invertir 2,5M € en polítiques socials d’habitatge: emancipació
juvenil, ampliar el parc públic d’habitatge i ajuts als lloguers i hipoteques. Pel que fa a sostenibilitat proposem un
pla de formació i ocupació en eficiència energètica amb instal·lació de plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals per valor d’1,5 M €. La creació d’una empresa municipal de repartiment sostenible a domicili i paqueteria
amb bicicleta. Una inversió en millorar l’espai públic, de 3,8M € per a la finalització de Can Zam, implementació dels
barris de vianants, millora dels entorns escolars, execució del pla de barris, polítiques d’urbanisme feminista entre
d’altres. Una millora en l’atenció a la ciutadania amb la contractació de més personal als serveis socials i l’OIAC (1M
€). 1M € en millorar i implementar l'administració digital amb l’adequació de la majoria de tràmits en línia per tal
de garantir el bon servei. 0,5M € a millorar el servei de recollida de mobles i implementació d’iniciatives d’economia
circular generant també llocs de feina i reduint l’impacte ambiental de la ciutat.
En definitiva, 11,8M € per garantir i afrontar el futur de Santa Coloma en un context de crisi social i econòmica en
què totes les administracions han de fer el màxim esforç. Esperem que l’Equip de govern del PSC tingui en compte
les nostres propostes.

anuncis

El Ple Municipal, de data 26 d’octubre de
2020, ha aprovat inicialment la modificació
de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, per tal d’integrar i regular la
circulació de bicicletes, cicles de més de dues
rodes, vehicles de mobilitat personal (VMP)
i altres ginys de motor, definir els Barris per
a Vianants, i actualitzar el capítol de retirada
de vehicles a la via pública.
Durant 30 dies, des de l’endemà de la darrera
publicació obligatòria, es poden presentar
les al·legacions a l’aprovació de l’Ordenança
esmentada, d’acord amb el que disposa
l’article 178 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.
El període d’al·legacions es publicarà a la seu
electrònica municipal (www.gramenet.cat).
L’esmentada Ordenança s’entendrà definitivament aprovada si no es formula cap al·legació
ni reclamació durant el període d’informació
pública, publicant-se el text íntegre d’aquesta
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al
DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi
publicat íntegrament el text.
La documentació corresponent es podrà
consultar a la seu electrònica municipal
(www.gramenet.cat).

Convocatòria de
subvencions per a
activitats socioculturals
El termini de sol·licitud de subvenció
per a la convocatòria de subvencions en
règim de concurrència competitiva a
entitats sense ànim de lucre per al foment
de l’associacionisme i per al desenvolupament de projectes destinats al foment
d’activitats socioculturals a la ciutat
durant l’any 2020, serà del 7 de novembre
fins al 23 de novembre de 2020, ambdós
inclosos. Finalitzat aquest termini, no
s’admetran sol·licituds.
Per tal de preservar la salut de totes i tots,
evitant al màxim els desplaçaments i el
contacte físic entre persones, haureu de
sol·licitar obligatòriament cita prèvia a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), a través del telèfon 93 462
40 90 de dilluns a divendres en horari de
9:00 a 14:30 hores o a través del següent
enllaç web: https://www.gramenet.cat/
seu-electronica/cita-previa/sollicitud-decita-previa/
Tota la informació i els impresos els trobareu a: https://oiac.gramenet.cat:10003/
CercadorOIAC/Fitxa.aspx?lngIdFitxa=18
002&mode=a&lang=ca

Sol·licitud
de llicències
dels horts municipals
Des del dilluns dia 16 de novembre i fins
al 4 de desembre d’enguany s’obre la
convocatòria per a la presentació de
sol·licituds per participar en l’adjudicació
de llicències d’ocupació i ús privatiu i
temporal dels horts municipals destinats a
usos comunitaris, de conformitat amb el
que està establert a les bases que estan
penjades al web municipal.
La petició s’haurà de presentar a les oficines
de l’OIAC a l’Ajuntament, on cal demanar
cita prèvia a través del telèfon 93 462 40 90,
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores.

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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breus

la ciutat
Audiencia pública online sobre
el Presupuesto municipal 2021

Trasllat de la USAI a Badalona

L’Institut Català de la Salut ha traslladat la Unitat de Salut Internacional (USAI), fins ara ubicada al Cap Santa Coloma del carrer Major, al Cap La Salut de Badalona. Aquest canvi està relacionat amb
la recent ampliació del servei d’urgències del CAP colomenc, que
ara dona cobertura les 24h del dia els 7 dies a la setmana. La USAI
és un dispositiu assistencial, acreditat pel Ministeri de Sanitat i el
Departament de Salut, que ofereix serveis d’atenció sanitària personalitzada, vacunació internacional i consells a viatgers a països amb
risc endèmic de malalties tropicals. També és el centre territorial
de referència pel diagnòstic de malalties importades en persones
immigrants o viatgeres.

'Envelliment actiu' al web municipal

El web municipal (www.gramenet.cat) ofrece desde la semana pasada una página de «Envelliment actiu» destinada especialmente a
las personas mayores de nuestra ciudad. En dicha página se ofrecen
propuestas online relacionadas con el ocio, cultura, deportes, seguridad, lectura y salud, entre otros temas de interés. También puede
verse un video de cada una de las actividades realizadas durante los
primeros meses de 2020.

Cursos online: Monitoratge i Direcció en el Lleure
El próximo martes 17 de noviembre, a las
19 horas, tendrá lugar la tradicional audiencia pública sobre el Presupuesto municipal,
en este caso para el próximo año 2021. En
esta ocasión, y debido a las medidas sanitarias que se han de aplicar por la pandemia
del Covid-19, la sesión se realizará de
manera telemática. El objetivo de esta
audiencia es que todos los vecinos y vecinas
que lo deseen puedan valorar la propuesta
que el Equipo de gobierno local ha elaborado del próximo presupuesto para la ciudad.
Una propuesta que está previsto que el Pleno
del Consistorio apruebe de manera inicial en
la sesión extraordinaria que se celebrará el
lunes 16 de noviembre a las 18 horas. Una
vez realizada la aprobación inicial del borrador de Presupuesto por parte del Pleno, en
el encuentro virtual del martes se darán las
explicaciones sobre la nueva composición de
las cuentas municipales y se recogerán las
opiniones y aportaciones de la ciudadanía.

Podrán participar a través de este enlace de
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86749
087524?pwd=TlRLTXJuc0Y0RVY2QjRTU
mRFVlpVUT09 (ID de reunión: 867 4908
7524. Código de acceso: 956751).
La alcaldesa ya ha enviado una invitación para participar en la audiencia a las
entidades de la ciudad. En su escrito, Núria
Parlon remarca la importancia de la participación en dicho acto y señala que “En la
actual situación sanitaria, los presupuestos
municipales adquieren una especial importancia para contribuir a la lucha contra la
pandemia y garantizar el bienestar de la
población”.
Recordamos que todas las sesiones del
Pleno del Consistorio pueden seguirse en
directo, también de manera telemática, a
través de streming, mediante este enlace:
https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/
video/directes/

L’Ajuntament posa en marxa una nova
eina de suport a la restauració local
Com una acció més de les que l’Ajuntament, en col·laboració amb l’Agrupació del
comerç, està aplicant a la ciutat per donar suport a la restauració local en aquesta etapa
difícil per al desenvolupament d’aquesta activitat a causa de la crisi originada per la
Covid-19, aquesta setmana es comunica a tots els restauradors i restauradores de Santa
Coloma que facin menjar per emportar que poden utilitzar el web municipal per fer
difusió del seu establiment. Es recomana també a tota la ciutadania que consultin
l’àmplia oferta, variada i de qualitat, que ofereix la restauració colomenca:

L’Ajuntament, en col·laboració amb l’Escola EFA - ACELLEC, ofereix
una formació en el lleure a preu subvencionat per a joves de 18 a 35
anys residents al nostre municipi. Els cursos estan pensats per poder
intensificar la feina durant les vacances Nadal i alleugerir-la les setmanes posteriors perquè el jovent pugui aprofitar molt millor el seu
temps lliure. La proposta online ofereix atenció individualitzada als i
les participants en el curs, tutors especialistes en la matèria que faran
un seguiment molt proper, materials pedagògics exclusius i propostes d’activitats contextualitzades en el sector del lleure i educatiu de
Santa Coloma de Gramenet. Per a més informació contacteu amb
joventut@gramenet.cat

Premi 'Talent Europa Segle XXI'

La Fundació Catalunya Europa i CIDOB, amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, convoca el Premi «Talent Europa Segle XXI», per
reconèixer treballs d'alt nivell acadèmic que tinguin una aproximació
analítica original i incloguin investigació aplicada respecte als reptes
actuals, interns i internacionals, als que ha de fer front Europa. El
premi es dirigeix a recerques sobre aquestes temàtiques: els reptes
de la integració europea, les polítiques europees en els àmbits social,
econòmic i polític i la Unió Europea com a actor internacional. El termini de recepció de treballs finalitza el 28 de febrer pròxim i el premi
està dotat amb 2.500 euros. Tota la documentació es presentarà amb
el títol del treball, l’àmbit temàtic de recerca, les dades personals del/
de la candidat/a i el CV, a la seu del CIDOB (c/ Elisabets, 12, 08001
Barcelona) en horari de 8 a 15 hores (presencialment o per correu
postal). Més informació a www.catalunyaeuropa.net.

Nova junta de l’AECC a Santa Coloma

La junta de la seu local de L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) s’ha renovat per encarar una nova etapa que permeti
arribar a més població i poder oferir els seus serveis, tant a pacients
com a les seves famílies. La nova presidenta és Naara Sirera. Altres
membres de la junta són Cristina Cano, Anna Olmo, Sonia Sánchez
i Núria Luque. Les persones interessades a col·laborar o posar-se en
contacte amb l’AECC de Santa Coloma ho poden fer a través del telèfon 686 722 244 o el correu electrònic gramenet@aecc.es. També
hi ha un grup a Facebook (@AECC - Seu Local Santa Coloma) com
a canal de comunicació directa i des d’on s’informa de les activitats
que organitza l’associació.

Programa sobre contractacions públiques

El Servei de Foment Empresarial de l’empresa municipal Grameimpuls posa en marxa un pla per fomentar la participació de les petites
empreses del territori en les contractacions públiques. El programa
inclou un servei d’assessorament gratuït i una formació especialitzada en modalitat online (18 i 25 de novembre i 2 de desembre de
16.30 a 18.30 h). Les persones interessades a participar-hi hauran
de fer la inscripció a través de la pàgina web www.grameimpuls.cat,
apartat «Formació». Ambdues accions estan adreçades a emprenedors/es i empresaris/àries del territori que vulguin participar
en aquest tipus de processos. Més informació al 93 466 52 24 o a
formacue@grameimpuls.cat.

Formació empresarial sobre networking

«No dinis mai sol/a» és el títol de la propera formació empresarial, prevista per al dijous, 26 de novembre. El taller es realitzarà
en format virtual de 15.30 a 19.30 h. Les persones interessades a
participar-hi hauran de fer la inscripció a través de la pàgina web
de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat «Formació»). Més
informació trucant al 93 466 52 24 o bé escrivint un correu electrònic a formacue@grameimpuls.cat.

Cerrado temporalmente el servicio de ropero

Debido a las restricciones en la apertura de establecimientos a que
obligan las medidas sanitarias contra el Covid, el servicio de ropero
que presta la entidad de voluntariado social María Auxiliadora en su
sede de la calle Safaretjos 8, permanecerá cerrado temporalmente
hasta la finalización de dichas medidas. Cuando sea posible poder
realizar nuevas donaciones o recogidas de ropa les avisaremos a
través de estas mismas páginas. Disculpen las molestias.
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la ciutat
Continuen les activitats entorn del programa del 25N
amb el lema 'Més que mai, Santa Coloma no calla'
Durant els propers dies continuen les
activitats del programa «Més que mai,
Santa Coloma no calla», que organitzen
La Ciba, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista, i diversos
grups de dones de la ciutat, amb motiu de
la commemoració el pròxim 25 de novembre del Dia Internacional per l’Eradicació
de la Violència contra les Dones.
• El 17 de novembre (18.30 h) hi haurà
la trobada virtual «Per dones i per "bolleres", aliances lesbicofeministes contra les
violències patriarcals», organitzada per
visibLESntk, Col·lectiu de Dones Lesbianes.
Es farà un diàleg al voltant de les violències
que travessen les dones dins d’un sistema
patriarcal que imposa l’heterosexualitat
com a norma i de les aliances que s’han
d’establir des del feminisme lèsbic per donar
una resposta conjunta a les violències i les
amenaces contemporànies.
• El 18 de novembre (18 h) tindrà lloc
la presentació en línia del nou llibre de
Gemma Lienas, Drets Fràgils. Autobiografia d’una generació de dones. Ni
un pas enrere: la revolució feminista
continua, organitzat per La Ciba. L’autora
presentarà la història d’una generació de
dones que van lluitar perquè la igualtat
entre dones i homes fos legal i real. Un
llibre que també pretén ser memòria per
a les joves, perquè no oblidin que els drets
conquerits per les dones són fràgils i es
poden perdre en qualsevol moment.
• El 19 de novembre (18 h), des de La
Ciba es presentarà, també de forma virtual, l’Informe «Violències Masclistes en

‘La violència és cosa d’homes’,
la conferència central del 25N

temps de pandèmia» de LaCIBAOBSERVATORI_OpenDataLAB. Un document
que permetrà explorar com s’expressa
la violència contra les dones en aquests
temps de pandèmia, confinaments i tocs
de queda. S’aprofundirà en aspectes cabdals com: quines manifestacions adopta?
Com s’incrementa la seva intensitat i risc o
quines mesures s’han d’aportar per arribar
a les dones que l’estan patint?
• El 20 de novembre (19 h), al Teatre Sagarra, es farà l’espectacle de flamenc experimental, multidisciplinari
i feminista, Y perdí mi centro, a càrrec
de LaboratoriA Flamenco, i organitzat per l’Ajuntament. Aquest projecte
d’experimentació musical i escènica proposa un viatge espacial per a investigar sobre
els rols de gènere i la creació com a forma
de vida. Quatre éssers sobre l’escenari
qüestionaran a través del cos, la música i el
flamenc, què és ser dona. Entrada gratuïta
prèvia reserva al mail: lacibainfo@gramenet.cat (aforament limitat). Abans d’accedir
al teatre s’haurà de signar una declaració
responsable amb relació a la Covid-19.
Més informació sobre aquest programa al
web municipal www.gramenet.cat.

El passat dimecres, Miguel Lorente
Acosta, Delegat del Govern per a la Violència de Gènere entre els anys 2008 i
2011, va ser l’encarregat de dur a terme
la conferència central del programa del
25N, sota el títol «La violència és cosa
d’homes», organitzada per La Ciba.
Aquest acte es va celebrar de manera
telemática.

Miguel Lorente Acosta va destacar
que “els homes són els que protagonitzen la violència”, i ho va recolzar amb
xifres: un 95% dels homicidis són
protagonitzats per homes, i en el cas de
la violència de gènere, el 100 %. “Hem
de treballar des d’aquesta realitat, però
no per criminalitzar els homes, sinó per
posar en qüestió la masculinitat”.

L’alcaldessa, Núria Parlon, va expressar que "la violència és tant responsabilitat de qui l'exerceix com del
sistema que la fa possible". I, en aquest
sentit, va explicar el compromís de
l’Ajuntament en l’increment dels
recursos per atendre a les dones i els
seus fills i filles que estan en situació
de violència masclista. Actualment, La
Ciba disposa d’un equip especialitzat
que està treballant diàriament per garantir les millors condicions d’atenció,
així com la reparació dels danys que
han patit dones i infants.

D’altra banda, va explicar que el confinament ha incrementat el temps que
passem en l’espai privat, i això ha provocat un increment de les agressions,
del control, del consum d’alcohol i de
la pornografia (en un 80 %). “Aquest
fet implica un fenomen molt rellevant:
el risc d’agressions greus i feminicidis
augmentarà quan les dones recuperin
mobilitat i comencin a sortir de les cases,
donada la pèrdua de control per part
dels agressors”, vaticinava Lorente, i demanava estar alerta i poder intervenir
davant d’aquest risc.

Noves propostes de
les Jornades per
la Pau i la Cooperació

El servei A-porta
es farà per telèfon
per motius sanitaris

Les Jornades per la Pau i la Cooperació
fan dues noves propostes virtuals:

El projecte d’acompanyament veïnal per
lluitar contra la pobresa energètica
A-porta, que es va reiniciar fa uns dies al
barri de Can Mariner, després de l’aturada
per la Covid-19, ara aposta per la via
telefònica.

El 16 de novembre (19 h), tindrà lloc
la conferència «Una agenda global per a
abordar temes de proximitat: Els edificis
positius», amb Josep Maria Canyelles, i
organitzada per l’Associació de Nacions
Unides a Espanya (ANUE). Es parlarà dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i de Responsabilitat Social.
El 20 de novembre (19 h), es presentarà i
es farà el passi del curt Somos multiculturales, amb Isuka Palau, directora del Centre
Pompeu Lab, Carolina Rivas, directora del
projecte, i Àngela Cintas i José Luis Bermudez, els realitzadors. Aquest acte està
organitzat per Open Art. L’accés serà a través
de la plataforma Zoom, i la inscripció es pot
fer al correu cooperacio@gramenet.cat

El Sagarra obre
la taquilla per fer
devolució d’entrades
Els divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h,
el Teatre Sagarra reobrirà la seva taquilla
per tornar l’import d’entrades dels espectacles anul·lats amb motiu de la pandèmia.
Únicament es faran devolucions de compres
realitzades presencialment a la taquilla
en efectiu o datàfon. Per a devolucions de
compres per web, en el cas que encara no
s’hagi rebut, cal enviar un correu a l’adreça
teatresagarra@gramenet.cat indicant el
codi ID de la transacció.

A causa de l’emergència sanitària del
moment actual, la tasca presencial queda
suspesa temporalment i es substitueix per
entrevistes telefòniques i videoconferències, que permetran seguir assessorant el
veïnat del barri que pateix vulnerabilitat
energètica en la gestió i reducció de les
seves pròpies factures de subministraments bàsics.
Les persones interessades a rebre assessorament dels i les Picaportes, poden
contactar al telèfon 633 36 43 70. També
poden enviar un whatsapp i se’ls trucarà
dins de l’horari establert: de 10 a 13 i de
15 a 17 hores. D’altra banda, s’ha creat
l’app ‘APPveinal’ que permet als veïns i
veïnes del barri demanar cita i assessorament als i les Picaportes: https://app.
confavc.cat/index_mobile.php. Actualment es pot fer el registre a l'enllaç i en
els pròxims dies també estarà disponible
per a Android i iPhone.
Recordem que aquest projecte s’està desplegant a mil habitatges de Can Mariner. Sis
Picaportes, veïns i veïnes del mateix barri,
assessoren i aconsellen sobre com reduir
la pobresa energètica, realitzar un consum
d’energia responsable o adequar les llars al
fred i a la calor amb solucions de baix cost,
i també a entendre i reduir l’import de les
factures de subministraments.

