Butlletí de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Número 1679
Any XLII

10

de

de
desembre
2021

El Nadal i la Festa Major d’Hivern
tornen a Santa Coloma de Gramenet
S'ofereix un ampli programa d'activitats per a tots
els públics en diferents espais de la ciutat

Es realitzaran propostes inclusives i solidàries
perquè tothom gaudeixi les festes

La celebració del Nadal i de la Festa Major d’Hivern
torna a Santa Coloma de Gramenet, després de l’aturada
de l’any passat a causa de la pandèmia, amb un programa
d’activitats perquè la ciutadania pugui gaudir de la màgia
d’aquestes dies amb totes les mesures que indiquin les
autoritats sanitàries. Il·lusió, cultura i tradicions que
ompliran edificis, carrers i places de la ciutat.
Segons l’alcaldessa, Núria Parlon, “tenim tota la ciutat preparada i a punt perquè tots els colomencs i les colomenques
puguin tornar a gaudir de les festes nadalenques i torni la
màgia, la llum i la vida a Santa Coloma”.
El tret de sortida de les activitats va ser el 3 de desembre amb l’encesa de llums en un acte a la plaça de la Vila
conduït, un any més, pel personatge de la Fada Missatgera
que va portar la seva màgia i va fer nevar. Juntament amb
l’arbre de llums led d’11 metros d’alçada que presideix la
plaça, s’han instal·lat per tota la ciutat diferents elements
lluminosos de baix consum energètic (estels, boles de
nadal, arbres, arcs, garlandes, etc.) per guarnir la ciutat.

Nadal en família
Les activitats programades estan pensades per gaudir de les
festes en família i localitzades en diferents punts de la ciutat. Cal destacar entre elles les dirigides al públic infantil,
que podran participar al Passatge del desitjos i al Passatge
de Nadal. Enguany, torna la Cavalcada dels Reis Mags que
recorrerà tota la ciutat per repartir il·lusió i caramels. De
fet, els nens i les nenes de la ciutat els podran lliurar la seva
carta al campament de la Fada Missatgera (pl. de la Vila) i a
les 20 bústies reials que hi hauran a la ciutat.
El jovent i la gent gran també podran gaudir de jocs i
música en altres activitats pensades especialment per a
ells i elles. També hi haurà ocasió de retrobar-se amb els
gegants i els capgrossos; gaudir de la música, el teatre, les
exposicions, els contes i els poemes; o practicar esport.

El 3 de desembre "va nevar" a la plaça de la Vila per primer cop. "Nevarà" de nou els dies 16 (pl. de la Vila) i 23 de desembre (mercat de Nadal del Fondo).

infantils; s’afegiran espais especials per al públic infantil
amb mobilitat reduïda i s’habilitarà un tram sense soroll
per a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista en el
recorregut de la Cavalcada de Reis. Cal destacar la cursa
infantil adaptada La Nadalenca que se celebrarà el 12 de
desembre.

Nadal solidari

Nadal per a tothom

Un any més, la ciutat mostrarà el seu esperit solidari en
la campanya de recollida de joguines «Santa Coloma solidària, també al Nadal» per donar suport a les famílies.

Des de l’Ajuntament es continua treballant per garantir
els drets i el benestar de les persones amb discapacitat
en tots els àmbits. Per això, durant aquests dies hi hauran cues adaptades per facilitar l’accés als espectacles

Altres accions solidàries són la cinquena edició d’«Una
carta, un somriure», en què les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament apadrinen una carta dels infants i
joves del Centre Obert Rialles escrita als Reis Mags perquè

Santa Coloma
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solidarias,
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y cívicas
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puguin complir el seu desig; i la Nit Solidària (16 i 17 de
desembre), en col·laboració amb el comerç i les entitats de
la ciutat; a més d’espectacles musicals i de teatre.

El comerç local amb el Nadal
Els comerços i mercats de la ciutat participen també en el
Nadal a Santa Coloma a través de l’Agrupació del Comerç
i la Indústria (ACI) proposant diferents activitats i promovent el comerç local. Així, hi haurà un Tió de Nadal
gegant, el Pare Noel o el ja tradicional Trenet de Nadal
que tornarà a recórrer la ciutat. El Mercat de Nadal estarà
del 2 de desembre al 6 de gener a la plaça del Rellotge.
Consulteu tota la programació a:
www.gramenet.cat/nadal2021

Las calles de nuestra ciudad ya se han llenado de luz, magia y color, y de ese espíritu solidario y familiar que nos acompaña
en unas fechas muy especiales. Este año retomamos nuestra Fiesta Mayor de Invierno que viene cargada de acontecimientos
que serán mágicos y repletos de ilusión para los más pequeños —vuelve el Hada Mensajera y la esperada Cabalgata de los
Reyes Magos— pero además añadimos propuestas para los jóvenes y para que la gente mayor se sienta activa y acompañada.
Nuestra ciudad vuelve a tener una programación diseñada para que sea más familiar que nunca, inclusiva, solidaria y
segura, sin olvidarnos del civismo y la corresponsabilidad de la ciudadanía. Queremos romper barreras y hacer que los
actos tengan en cuenta a aquellas personas con necesidades especiales. Por ello, ponemos en marcha el proyecto de las
colas adaptadas, para facilitar el acceso a aquellos niños y niñas con diferentes capacidades. Otra de las novedades la
tendremos en la cabalgata, con un tramo que estará adaptado a los pequeños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
—sin sonido— como ya hicimos en las atracciones de la feria de la pasada Fiesta Mayor de Verano.
No faltarán los actos solidarios para la recogida de juguetes para niños y niñas de familias sin recursos de la ciudad.
En este sentido, tendremos dos noches solidarias para que ningún colomense se quede sin la parte más lúdica de estas
fiestas. Es tiempo también para apoyar, más que nunca, a nuestro comercio local, realizando las compras navideñas en
los establecimientos de la ciudad, cuya variedad, calidad y proximidad ofrecen un valor añadido inestimable. Y para
disfrutar de unas fechas más tranquilas, ponemos en marcha el dispositivo conjunto de los cuerpos de seguridad
—Policía Local, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional— para actuaciones conjuntas en los ejes comerciales. No daremos tregua al incivismo y reforzaremos el operativo de la Unidad especializada de apoyo e intervención rápida (USIR)
en la vía pública, además de los Puntos Lilas, para prevenir agresiones sexuales y LGTBI-fóbicas. Por unas fiestas solidarias, cívicas y seguras ¡hagámoslo posible!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

el Nadal a Santa Coloma

'Santa Coloma solidària, també al Nadal'
Com s’hi pot col·laborar?

L’Ajuntament, amb la col·laboració de la
Creu Roja del Barcelonès Nord i altres
entitats, impulsa, un any més, la campanya de recollida de joguines: «Santa Coloma
solidària, també al Nadal».

Si sou una entitat o comerç que vol
col·laborar, us podeu posar en contacte
amb campanyadenadal@gramenet.cat.
Si com a un ciutadà o ciutadana també
voleu col·laborar amb una joguina, podeu apropar-vos als els punts de recollida que trobareu a www.gramenet.cat/
nadal2021

És una iniciativa adreçada a tota la
ciutadania, amb l’objectiu de donar suport
a les famílies i infants amb menys recursos
de la ciutat durant les festes de Nadal,
unes dates especialment sensibles per les
despeses complementàries que impliquen.
La campanya d’enguany continua tenint
una importància especial a causa de la
situació econòmica i social provocada
per la pandèmia. Molts més nens i nenes
continuen tenint dificultats per gaudir
d’una joguina la nit de Reis i, per això, més
que mai, la solidaritat dels colomencs i les
colomenques ha de ser-hi present ja que
els nostres infants i adolescents, amb les
seves famílies, tenen el dret a viure unes
vacances de Nadal amb tota la il·lusió que
es mereixen.
Aquesta campanya es duu a terme des
de fa anys i sempre ha estat un èxit de
participació, gràcies al fort esperit solidari
de la ciutadania colomenca. A l’any 2020,
762 nens i nenes en risc d’exclusió social
de la ciutat van tenir joguines la nit de Reis
gràcies a aquesta campanya.

Nadal inclusiu i accessible

Les joguines han de ser noves, segures i
educatives i que no incentivin la violència ni el sexisme. No han d’estar embolicades.
L’Ajuntament vol reconèixer les entitats
col·laboradores, especialment a Creu
Roja i ACAU (Associació Coordinadora
d’Ajuda Unida) pel seu esforç per donar
resposta a aquesta gran demanda de les
famílies.

5a edició d''una carta, un somriure'
A l’Ajuntament ha començat la cinquena edició de la iniciativa «Una carta, un somriure» adreçada a les treballadores i els treballadors municipals. L’acció consisteix en
apadrinar una carta que els nens, les nenes i els i les joves del Centre Obert Rialles han
escrit amb il·lusió a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient demanant una joguina. Així
doncs, els i les treballadors/es que vulguin ser padrins i padrines faran que aquests
infants puguin veure complert el seu desig. L’any 2020 es van apadrinar les 67 cartes
del projecte i enguany es vol arribar a les 70.

Campanya de Nadal per
promoure el comerç local

Per acord del Ple municipal, en la sessió del dia 29
de novembre de 2021, es va aprovar inicialment,
el Reglament de funcionament del Consell de la
Infància de Santa Coloma de Gramenet.
El mateix Ple, va acordar publicar aquest Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d'anuncis de la Corporació, al Full informatiu municipal “L’Ajuntament
informa”, a la web municipal, així com una
referència d'aquest edicte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a fi que en el termini
de 30 dies naturals, a comptar de l'endemà hàbil
de la inserció de l'edicte en el BOPB, les persones
interessades puguin examinar l'expedient i fer les
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que
estimin oportuns.
El Reglament del Consell de la Infància de Santa
Coloma de Gramenet, s’entendrà aprovat de
manera definitiva si no es presenta cap al·legació,
reclamació i/o suggeriment en aquest període.
Aquest Reglament es pot consultar al web municipal: www.gramenet.cat/anunciCI

Tall de trànsit
a l’avinguda Generalitat
A causa d’una avaria en el subministrament d’aigua potable a l’av. Generalitat, a
l’alçada del pont de Mossèn Jacint
Verdaguer, la companyia Aigües de
Barcelona durà a terme, del 13 al 19 de
desembre, unes obres que afectaran el
trànsit de vehicles. L’av. Generalitat es
tallarà al trànsit, entre Mossèn Jacint
Verdaguer i av. Banús. El trànsit en
direcció Sant Adrià es desviarà per
Mossèn Jacint Verdaguer. El trànsit en
direcció Montcada es desviarà per Can
Peixauet o av. Banús.
Les línies d’autobús B-15, B-18, B-80, M-30
i N-6, en sentit Montcada, es desviaran per
av. Banús-Irlanda.

Convocatoria FAVGRAM
La Federación de Asociaciones de
vecinas y vecinos de Santa Coloma,
FAVGRAM, organiza el jueves 16 de
diciembre (18.30 h) en Centro Cívico
Can Franquesa una asamblea informativa sobre el cierre de las oficinas
bancarias de la ciudad y en contra del
precio abusivo de la luz por parte de las
eléctricas.

En la celebració del Nadal i la Festa
Major d’Hivern s’ha tingut en compte
l’accés de les persones amb discapacitat
perquè tothom pugui gaudir-ne. És per
aquesta raó que enguany hi haurà cues
adaptades per facilitar l’accés dels nens i
nenes amb diferents capacitats al campament de la Fada Missatgera i a la Cavalcada
dels Reis Mags. Es tracta d’una iniciativa
de les entitats Club MamasG i l’Associació
Divers a la qual Santa Coloma s'ha adherit.

Concentración
por las pensiones

A més, s’afegiran espais especials dissenyats per al públic infantil amb mobilitat
reduïda a la Cavalcada i, com a novetat,
s’habilitarà un tram sense soroll per
infants amb Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA). Per últim, la cursa infantil adaptada La Nadalenca, se celebrarà el 12 de
desembre (10 a 13 h) a la av. Generalitat.

Plan de Navidad
de Seguridad Ciudadana
La Policía Local, en coordinación con
Mossos d’Esquadra y Policía Nacional,
intensifican durante estas semanas las
patrullas dinámicas en las zonas más
concurridas. Las zonas comerciales y, en
particular, la Fira de Nadal de la plaza del
Rellotge son puntos que se refuerzan.
La vigilancia se realiza a pie con el objetivo
de impedir la comisión de delitos y faltas, o
infracciones de las Ordenanzas Municipales
de Civismo. El patrullaje permite a los y las
agentes entrevistarse con los comerciantes
y la vecindad de los barrios para conocer de
primera mano sus necesidades e inquietudes
respecto a la seguridad. Los vecinos y las vecinas también colaboran en la identificación de
personas sospechosas de cometer delitos.

SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 13 de
desembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

Els carrers comercials, algunes places,
els mercats municipals i l'Ajuntament
tornen a vestir-se de Nadal i llueixen
il·luminats des del 3 de desembre. Com és
habitual, l'Ajuntament dona suport a tota
la campanya de Nadal, que organitza
l'Agrupació del Comerç i la Indústria, i
assumeix el 100% del cost de les
instal·lacions, així com la totalitat del
consum de la lluminària nadalenca dels
principals carrers comercials.
Algunes de les activitats de la campanya
d’enguany que hi haurà per la ciutat són:
• El Tió de Nadal, del 16 al 24 de desembre, fins a exhaurir existències amb els tiquets adquirits a les botigues participants.
• El Pare Noel visita la nostra ciutat el 22
de desembre. Recollirà cartes de 17.30 a
20 h. a la porta del mercat Sagarra.

• La Gramota té via directa amb el
Pare Noel i els Reis Mags d’Orient. Podeu
lliurar-li les vostres cartes els dies 23 i 24
de desembre i 3 i 4 de gener.
• El Trenet de Nadal visita tota la ciutat
i la vida que dona el seu comerç els dies 27,
28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
Sortides des del mercat del Fondo (matí) i
la plaça de la Vila (tarda).
• Inflables, amb el tiquet de les botigues
participants, els dies 29 de desembre i del
2 al 4 de gener.
També hi haurà teatre en anglès, cantada de nadales, teatre familiar amb l’obra
«Quin pollastre de Nadal!» i el sorteig de
la Targeta Ciutat amb tres premis, d'un
total de 150 euros, per a aquelles persones
que participin amb compres als comerços
adherits.

Horari OIAC
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30h
Cal demanar cita prèvia al
93 462 40 90*
* Si no podeu acudir a la cita concertada, anul·leu-la al
mateix telèfon a fi que la pugui aprofitar una altra persona

Des del 8 de novembre, l’OIAC s’ha traslladat provisionalment, per obres de millora, a
les dependències de pg. Llorenç Serra, 26.

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Adreça: plaça de la Vila, 1. Tel. Ajuntament: 93 462 40 00.
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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el Nadal a Santa Coloma

Arrenca la Festa Major d’Hivern,
amb 45 activitats programades
Ahir, 9 de desembre, va arrancar el programa d’activitats de la tradicional Festa Major
d’Hivern, que durarà fins al 4 de gener, i està protagonitzat per la solidaritat, el compromís,
la cultura i les tradicions nadalenques. Activitats programades fins al 16 de desembre:
Divendres 10
• DOCUMENTAL DEL MES. Mothers. Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré (19 h)
• SAGARRA COMEDY. Andreu Casanova,
Tinder sorpresa. Teatre Sagarra (19 h)
Dissabte 11
• MÉS QUE UNA FIRA D’ENTITATS.
RAVALEANDO. 40 activitats per a tota la
família. Parc dels Pins (de 9.30 a 15.30 h).
• Festival solidari de recollida de joguines de la Escuela de danza Yolanda Valero.
Teatre Sagarra (15.30 i 19 h)
Diumenge 12
• DOCUMENTAL. Un poema a l’exili d’en
Pau Casals. Auditori Can Roig i Torres (12 h)
• Festival Solidari de recollida
d’aliments de la Escuela de danza Rosalía
Mulero. Teatre Sagarra (17 h)

• CLUB DE LECTURA I DRETS HUMANS
del Grup Eirene. Una trilogia palestina.
Centre Cívic Riu (18 h).
Dimecres 15
• Visita del Patge reial. Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré (de 17 a 19 h)
• Concert de Nadal dels Menuts. Auditori
de Can Roig i Torres (17.30 h)
• CONCERT. Prec de Nadal. Recital per celebrar el 20è aniversari de la Biblioteca Can
Peixauet i la remodelació de la Sala Brossa.
Biblioteca Can Peixauet (18 h)
• CONTES INFANTILS. Biblioteca Can
Peixauet (18 h)
Dijous 16
• CONTES INFANTILS. Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré (18 h)

Dimarts 14

• PROGRAMA DE MEMÒRIA HISTÒRICA
2021. Passi entrevistes a LEO CRESPO i
EMILIANA SALINAS. Museu (18.30 h).

• Taller jocs de taula destinat a joves.
Biblioteca del Fondo (17.30 h)

• Vetllada nadalenca. Teatre La Colmena
(19 h).

• Visita del Patge reial. Biblioteca del
Fondo (18 h)

• CONCERT DE NADAL de l'Escola de Música Musicaula. Auditori (19 h)

Consulteu tota la programació a: www.gramenet.cat/nadal2021

Els Reis Mags
tornen amb il·lusió
Santa Coloma acollirà de nou el 5 de
desembre l’arribada dels Reis Mags al
camp municipal d’atletisme Antonio
Amorós (16 h) i la tradicional cavalcada
que recorrerà tota la ciutat a partir de les
17.30 h.
Fins aquell dia, les nenes i els nens podran lliurar la seva carta al campament
de la Fada Missatgera a la plaça de la Vila
(de l’1 al 4 de gener), a les 20 bústies màgiques que trobaran a tots els barris de la
ciutat i al camp municipal d’atletisme el
mateix dia 5, de 15.30 a 16 h.
La cavalcada d’enguany, que comptarà
amb 7 carrosses i 3 espectacles itinerants
internacionals, repartirà màgia i caramels per tot el recorregut: av. Puig Castellar (edificis Cubics), c. Aragó, c. Balears,
av. Pallaresa, av. Francesc Macià, av. de
Santa Coloma, av. dels Banús, c. d’Irlanda, rbla. del Fondo, c. Milà i Fontanals, c.
d’Irlanda, c. Mossèn Jacint Verdaguer, c.
Sant Just, av. de la Generalitat i plaça de
la Vila.

Circ de Nadal

'Passatge dels desitjos'

Al «Passatge de Nadal», que s’instal·larà
a la plaça Pau Casals els dies 28, 29 i 30 de
desembre, es trobarà l’Espai del Circ amb
tallers i espectacles d’equilibri, acrobàcia i
pallassos per a tota la família organitzats
per l’Excèntrica, amb el suport de
l’Ajuntament i altres institucions.

Un any més, el «Passatge dels desitjos»
de la plaça de la Vila serà guarnit amb els
missatges solidaris i personals de les
colomenques i els colomencs que recolliran
allò que demanen per al 2022.

Els tallers de circ seran d’11.30 a 12.30 h
(3 €) i l’espectacle a les 18 h (7 €). Entrades
anticipades a passatge.koobin.cat

Totes les peticions seran lliurades, durant
la cavalcada del dia 5 de gener, als Reis
Mags de l'Orient. Apropeu-vos fins al 5 de
gener (excepte festius) d’11 a 13.30 h i de
16.30 a 19 h.

El 31 de desembre se celebrarà
la Diada de Santa Coloma
Enguany, la nit del 31 de desembre no
se celebraran les tradicionals campanades a la plaça de la Vila a causa de l’actual
situació sanitària, però durant tot el dia,
coincidint amb la Diada de Santa Coloma, es duran a terme una sèrie d’actes de
celebració.
El dia arrencarà amb les Matinades de
grallers, a la plaça Joan Manent
(9 h), i continuarà amb el Racó Musical, amb tocs i balls de carrer al c. Major
amb c. Santa Coloma (11 h), organitzats
per Grallers de Santa Coloma.
Posteriorment, tindrà lloc l’Ofici de
Festa Major, a l’Església Major (11 h),
i l’audició de sardanes amb la cobla
Contemporània a la plaça de la Vila (12

h), organitzat per Amics de la Sardana de
Santa Coloma de Gramenet.
A la tarda, es farà la cercavila de
Festa Major, que començarà a Església
Major (19 h) i farà un recorregut per: pg.
de Mossèn Jaume Gordi, c. Rafael Casanova, c. Anselm Clavé i pl. de la Vila. Ho
organitza la Colla de Gegants i Capgrossos, que celebra el seu 40è aniversari.
També estan de celebració la Colla Vella
de diables, que compleixen 38 anys, i que
fan el correfoc d’hivern, que arrencarà a l’Església Major (20 h). Recorregut:
pg. de Mossèn Jaume Gordi, c. Rafael
Casanova, c. Major, c. Sant Carles, pl.
Joan Manent, c. del Doctor Ferran, c. del
Safareig i pl. Safareig.

Tret de sortida dels actes del Nadal i la Festa Major d'Hivern
L'alcaldessa, Núria Parlon, acompanyada per Laia Aldana, presidenta de l'Agrupació
del Comerç, va donar el tret de sortida als actes de celebració del Nadal i la Festa Major
d'Hivern de Santa Coloma amb l'encesa de llums i la màgia de la Fada Missatgera que
va fer nevar a la plaça de la Vila.
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agenda
Campanya per reduir
l’ús del plàstic als mercats

Es posa en marxa el programa
'Adopta un escocell'

El 13 de desembre (11 h) arrenca al
Mercat Sagarra una nova campanya de
conscienciació ciutadana per a la reducció
dels usos del plàstic. Sota el lema “A Santa
Coloma, fugim dels plàstics” es vol recordar
a la ciutadania la necessitat de reduir l’ús
d’envasos de plàstic als mercats municipals,
per això la campanya s’estendrà el dia 15 al
Mercat del Fondo i el 16 al Mercat Singuerlín, en horari de 8 a 14 h.

El 15 de desembre (a partir de les
10.30 h) s’inicia la prova pilot d’aquest
programa educatiu que vol afavorir el
coneixement del medi natural entre la
ciutadania colomenca i que té com a objectiu
la plantació i el manteniment d’escocells.
Els escocells són els espais de terra de
carrers i places destinats a la plantació
d’arbres, on també podem plantar plantes i arbustos. La seva plantació millora
paisatgísticament l’entorn urbà i afavoreix
la biodiversitat.

El 40% del plàstic que es produeix es destina a la producció d’envasos que es converteixen en residus en menys d’un mes.
Cada minut es venen 1 milió d’ampolles de
plàstic al món. Això té un impacte directe
en l’esgotament de recursos naturals, la
contaminació de l’entorn natural i en les
emissions de CO2 derivades de la producció i de la gestió de residus.
Per fugir dels plàstics als mercats:
• Tria aliments que no tinguin embolcall de plàstic.
• No acceptis bosses de plàstic a les
parades.
• Fes servir bosses reutilitzables o recupera el carro de la compra o el cistell.

Musicaula arriba amb
els concerts de Nadal

• Compra productes a granel amb
envasos reutilitzables tipus carmanyola o
bosses de reixeta.

Un reconeixement a Carme Palma,
entre els actes destacats de La CIBA
Aquesta setmana, La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista, ha organitzat diferents actes a
les seves instal·lacions:

L'escola de música Musicaula, com cada
any, ofereix els tradicionals concerts de
Nadal a l’Auditori, dins la Festa Major
d’Hivern. Aquests concerts obren les festes
nadalenques amb peces interpretades per
solistes, corals i conjunts instrumentals de
veu, corda, vent, guitarra, bateria, piano,
etc. Les clàssiques nadales formaran part
d'un repertori que comptarà també amb
cançons modernes i peces clàssiques.

· 10 de desembre (19 h). Acte d’homenatge d’amor i afecte en record
a la companya Carme Palma Moreno. Una dona referent i compromesa
que a través de diferents dimensions com
la salut, la cultura o la igualtat pels drets
de les dones, va contribuir a fer un món
més just. I en record a ella, el Centre de
Documentació de La CIBA portarà el seu
nom. Inscripcions a https://grameticket.
cat - Més info: lacibainfo@gramenet.cat

El concert de dijous 16 (19 h) anirà a
càrrec dels nens i les nenes de l’Escola.
Mentre que divendres 17 (19 h), serà el
torn dels alumnes joves i adults. L’entrada
serà per invitació que es podrà recollir a
l’escola (c. Mossèn Camil Rossell, 70) de
dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h.

Els joves de la 3a Edat
El 13 de diciembre (17 h), en la
Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré,
actuarán Els joves de la 3a Edat del Casal
de la Gent Gran, con un espectáculo de
playback (actividad gratuita).

· 14 i 21 de desembre (de 19 a 21
h) Cercle de dones. Des de temps
ancestrals els cercles de dones han sigut
una font de saviesa, salut i energia. En
aquest espai es podrà connectar amb les

La iniciativa forma part del treball que
l’Ajuntament, en col·laboració amb els centres educatius, desenvolupa per millorar la
biodiversitat i l’aprenentatge actiu en els
espais verds urbans.

Exposició 'Indestructibles'

experiències pròpies amb acompanyament grupal e intercanviar vivències que
ens afecten directament com a dones, a
càrrec de Raíz Violeta. Inscripció prèvia:
raizvioletabcn@gmail.com
· 13 desembre (18 h). Presentació
de l'informe «Feminicidis 20102020», que posa llum sobre l'evolució
i impacte dels feminicidis produïts al
nostre país durant la darrera dècada. A
càrrec de Maribel Cárdenas, directora de
polítiques d’igualtat, Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net i coordinadora
de l’Escola Abolicionista Internacional, i
Nerea Novo, redactora i analista de dades
a Feminicidio.net. Inscripcions: https://
grameticket.cat (L'acte també es podrà
seguir virtualment)
· 15 de desembre (18 h). «Dones i
salut» és un cicle mensual de xerrades
i tallers on es parlarà de drogues, sexualitat, salut física i mental, relacions
afectives i socials, feminismes... amb
perspectiva de gènere i sense tabús o
perjudicis. Més info: @nitdia_prevencio /
625 39 86 88.

Entrevistes a Leo Crespo
i Emiliana Salinas
El 16 de desembre (18.30 h) a la sala
d’actes – Museu Torre Balldovina (pl. Pau
Casals, s/n) tindrà lloc un nou passi del
cicle de vídeos «Activistes pels Drets
Humans a Santa Coloma de Gramenet,
construïm Memòria Històrica» amb
entrevistes a Leo Crespo i Emiliana Salines,
que van lluitar pels drets laborals i feministes manllevats durant la dictadura. Activitat del programa Memòria Històrica 2022.

Iniciaran el programa dues escoles de la
ciutat, el CEIP Ausias March i l’Escola les
Neus, que s’ocuparan de la plantació i el
manteniment d’aquests espais a les places
del barri Llatí i Mediterrània, respectivament. L’alumnat plantarà plantes aromàtiques i de flor en testos petits per veure el
seu creixement. Per a la selecció de les
espècies s’ha tingut en compte la durada
del curs escolar, la diversitat, i els diferents
cicles de vida, entre altres. El manteniment consistirà en el reg, retirada de fulles
i flors seques, eliminació de males herbes,
possible retall de parts malmeses, etc.

· 15 de desembre (de 18 a 20 h).
«Seminari internacional El model abolicionista suec», a càrrec de
Per-Anders Sunesson, un rellevant expert
governamental del país nòrdic, que ha
estat fins al 2020 l'Ambaixador General
per a la Lluita contra el Tràfic del Ministeri d'Exteriors. Més info i inscripcions:
https://geoviolenciasexual.com

Teatre Fòrum 'La Soberana'

Recogida social de ropa

El 17 de desembre (19 h) a la sala
d’actes del Pompeu Lab (Pompeu Fabra,
22), el grup de suport Colectivo de Mujeres
de Matagalpa – Nicaragua organitza
aquesta activitat inclosa en el programa de
les Jornades per la Pau i la Cooperació
«Obrint Fronteres 2022».

El Grupo de María Auxiliadora, dedicada al voluntariado social en Santa Coloma,
hace una llamada para recoger ropa de
hogar (sábanas, toallas, etc.) y ropa de
invierno para jóvenes de 10 a 16 años.
Recogida en c. Safaretjos, 8, de 16 a 19 h,
de lunes a viernes.

Dins del cicle d’exposicions Diaris de
viatges 2021, la Sala Riu del Centre Cívic
Riu (c. President Companys, 9) presenta
una mirada a la generació del futur
d’Àfrica a la Sala Riu amb fotografies
d’Alfons Rodríguez i textos de Xavier
Aldekoa del 13 de desembre al 28 de
gener. Presentació i visita comentada de
l’exposició: 13 de desembre (19 h).

Lliurament Premis DRAPS

El dijous 16 de desembre es lliuraran la
segona edició dels Premis de Dramatúrgia i
Poesia Socials (DRAPS) de Santa Coloma de
Gramenet en un vetllada literària que tindrà
lloc al Teatre Sagarra. El jurat dels Premis va
guardonar el passat mes de juliol les obres
«La maleta (esperando a Ramón)», d’Antonio
García-Catalán Barchino, en la categoria de
dramatúrgia; i «Ellas», d’Enrique Serrano
Meana, en la categoria de poesia.

