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Nous ajuts per a les microempreses i el comerç
de Santa Coloma afectats per la Covid-19
Seran de fins a 1.500 €, i hi podran optar
persones autònomes o empreses de la ciutat
La Junta de Govern local va aprovar el passat 19 de
gener una nova línia d’ajuts per al sector del comerç i la
restauració de Santa Coloma de Gramanet, per pal·liar els
efectes de la pandèmia de la Covid-19, i que servirà per
complementar les subvencions atorgades durant el 2020,
que han ascendit a més de 700.000 €. Seran beneficiàries
les microempreses o persones autònomes de la ciutat que
hagin mantingut la seva plantilla i que s’hagin vist
afectades per la crisi social i econòmica generada per les
restriccions o tancaments que s’han succeït en els darrers
mesos a causa de les mesures sanitàries per evitar la
propagació de la pandèmia.
Aquesta nova línia d’ajuts està adreçada a subvencionar
despeses com el lloguer, els subministraments, la
quota d’autònoms o el material higiènic i preventiu,
a les microempreses del territori (menys de 10 treballadors/es) que des del 14 de març hagin patit algun tancament del seu negoci arran de la pandèmia de Covid-19.
Per tant, hi podran optar molts tipus de negocis com, per
exemple, els bars i restaurants, les botigues de roba, els
centres d’estètica, els gimnasos petits, els professionals
autònoms, les parades de mercat ambulants, etc.

És necessari reforçar el suport
a les microempreses i persones
autònomes per contribuir a la
seva supervivència econòmica
Els ajuts són de fins a 1.000 euros pels negocis que
hagin patit un tancament, i de fins a 1.500 euros pels
quals hagin sofert més d’un tancament. Per exemple, una
sabateria només ha tingut un tancament i un restaurant
dos o més tancaments.
Aquesta iniciativa és fruit del Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural signat el passat mes de
juliol per tots els grups municipals (PSC, Ciutadans, ECP
i ERC) i del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 (PAM). En
aquesta ocasió, els fons que s’invertiran provenen de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), en concret del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis per als municipis (ApropAMB). L’AMB ha atorgat a Santa Coloma de Gramenet una
subvenció per valor d’1.385.000 €, i d’aquests, 750.000 € es
destinaran als nous ajuts per a microempreses.

Subvencions del 2020
per pal·liar els efectes
de la pandèmia

El 2020, la inversió per donar suport al teixit
productiu ha estat de més de 700.000 €
Requisits i terminis
Pel que fa als requisits, cal que l’empresa hagi estat donada d’alta abans de l’1 de gener de 2020, i que tingui
el seu establiment ubicat a Santa Coloma. Si el negoci
no disposa d’establiment (per exemple, un formador
autònom), caldrà que la persona estigui empadronada
a Santa Coloma des del 14 de març i, com a mínim, fins
al moment de la presentació de la sol·licitud. D’altra
banda, l’empresa no ha hagut d’acomiadar ningú (Els
ERTO’s no suposen acomiadaments), i ha d’estar en
funcionament, com a mínim, fins a la data de cobrament de la subvenció.
L’ajut podrà tramitar-se presencialment a l’OIAC o bé
online, a través del Registre Telemàtic de l’Ajuntament.
El termini per presentar les sol·licituds està previst
que s’obri durant la primera quinzena de febrer.
Per a més informació, les persones interessades poden
adreçar-se al Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls: 93 466 52 24, e-mail: sfe@grameimpuls.cat i
cita prèvia: https://www.grameimpuls.cat/cita-previa/
cita-previa-sfe
També es realitzaran sessions informatives per donar a conèixer aquesta nova línia de subvencions,
i s’acompanyarà a la persona sol·licitant en la seva
presentació. D’altra banda, l’Ajuntament oferirà acompanyament en la cerca d’ajuts econòmics (subvencions,
préstecs, ajornaments, etc.) i assessorament empresarial per reorientar el negoci si escau (cerca de noves
línies de negoci, transformació digital, transmissió de
l’empresa, etc.)

El comerç, la restauració
i les petites empreses
conformen el cor de
l’economia de la nostra ciutat
El sector del comerç, els serveis i la restauració és un
dels més importants de l’economia local, amb 2.254
establiments actius, dels quals 1.225 són de comerç al
detall, 469 de serveis i 560 de restauració. El sector del
comerç també és un dels que genera més llocs de feina
a la ciutat; hi treballen més de 3.000 persones.

Durant el 2020, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha donat suport al teixit productiu: al comerç, la restauració i les microempreses compostes bàsicament per persones autònomes. Molts dels ajuts han obtingut ampliacions
pressupostàries de les consignacions inicials, hi ha hagut bonificacions extraordinàries i tot plegat ha estat complementat amb un servei d’acompanyament, d’informació i assessorament. En total, una inversió de més de 700.000 €
per pal·liar els efectes de la pandèmia.
Entre les accions dutes a terme, destaca la posada en marxa del marketplace comprasantacoloma.cat, que permet
a la ciutadania fer comandes online als mercats municipals i establiments de la ciutat i rebre-les al domicili de forma
gratuïta (inversió: 42.784,88 €). D’altra banda, s'han donat ajuts per a la modernització dels establiments de
restauració i per al comerç social. Aquests últims han estat un èxit, amb més de 60 sol·licituds i un pressupost de
100.000 grames.
També s’han donat subvencions a l’autoocupació per valor de 208.291 €, a l’Agrupació del Comerç i la Indústria
i Mercat de Sagarra (50.325 €) i a l’enllumenat de Nadal (40.000 €). D’altra banda, s’ha dut a terme un sistema de
bonificacions i exempcions en les taxes municipals (terrasses, mercats i residus) per minimitzar els efectes dels
tancaments decretats. Això ha suposat a l’Ajuntament una despesa addicional de més de 250.000 €.
Al 2021 es preveu una inversió total de més d'1.300.000 €, que variarà en funció de l’evolució de la pandèmia.

www.gramenet.cat

www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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Les 'Dones essencials' protagonitzen
el Calendari de les Dones del 2021
El 27 de gener, a les 18 h, es presentarà al
Teatre Sagarra el Calendari de les Dones
2021. Sota el títol «Dones Essencials», està
dedicat a les dones que, en els moments
més durs de la pandèmia de la Covid-19,
han fet possible que tots els serveis bàsics es
poguessin mantenir a la ciutat. Reivindica el
protagonisme i la tasca d’aquestes dones, les
quals han sostingut la societat i la vida en uns
moments de gran trasbals social i incertesa,
com a veritables heroïnes de la pandèmia.
En la que és la seva edició número 21a,
els àmbits i col·lectius reflectits al Calendari
han estat els següents: l’equip de Serveis
Socials, Professionals de l’Hospital de
l’Esperit Sant, equips de neteja, l’equip
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables, treballadores
de supermercats, voluntàries i personal del
Programa municipal d’aliments solidaris,
equips educatius dels Centres Oberts (Casal
dels Infants, Fundació Germina, Moisés-El
Far i Rialles), personal de les sis residències
de gent gran de la ciutat (Betania, Olimpo
Montserrat Botey, Orblanc, Betsan i Ramon
Berenguer), dones de l’Agrupació del
Comerç i la Indústria, agents de la Policia
Local i de Mossos d’Esquadra, equip del
Centre d’Informació i Recursos per a Dones
(CIRD) i l’equip del Servei de Convivència.
En total, al Calendari 2021 hi apareixen
retratades 152 dones. A més, a la seva
contraportada es fa un especial reconeixement i un comiat a les dones que han mort
a causa de la Covid-19 a la ciutat.
Per assistir a la presentació, cal inscripció
prèvia a lacibainfo@gramenet.cat, ja que
l’aforament estarà limitat, en compliment
de les mesures sanitàries. Totes les perso-

Cursos de formació
ocupacional al febrer
L’empresa municipal Grameimpuls posa
en marxa el pròxim mes de febrer sis cursos
de formació ocupacional: «Cuina, Muntatge
i manteniment d'instal·lacions elèctriques de
baixa tensió», «Operacions bàsiques de
restaurant i bar», «Operacions auxiliars de
muntatge d'instal·lacions electrotècniques i
telecomunicacions en edificis», «Atenció
Sociosanitària a Persones Dependents en
Institucions Socials (I)» i «Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en domicilis».
Les accions van destinades, principalment,
a persones en situació d’atur i són gratuïtes.
Totes les formacions inclouen un mòdul
teòric i un mòdul pràctic a empreses del
territori. Un cop finalitzada la formació, les
persones participants rebran el certificat de
professionalitat que acredita l’assoliment de
les competències adquirides.
Més informació al 93 466 15 65.

Actas abiertas
por incumplir
la normativa Covid
La Policía Local ha levantado, hasta el
domingo 17 de enero y desde el inicio de
los controles, un total de 2.168 actas por
incumplimiento de las normas sanitarias
obligatorias para evitar la expansión de la
pandemia de Covid-19: por usar incorrectamente la mascarilla, 1. 528 sanciones;
por incumplir el toque de queda, 585
sanciones, y por incumplimiento de la normativa en bares y restaurantes, 55 actas.

La Junta de Govern Local, de data 27 d’octubre de
2020, va aprovar inicialment els projectes següents,
redactats per l’arquitecte, Sr. Jordi Font Capo, anomenats: “POU D’EXTRACCIÓ D’AIGUA CALENTA
DE 500 METRES DE PROFUNDITAT AL CARRER
BRUC, 51-53” i el un pressupost d’execució per
contracte de 155.545,50 € inclòs IVA i seguretat i
salut (el projecte no contempla despeses directes),
i “POU D’EXTRACCIÓ D’AIGUA CALENTA DE 200
METRES DE PROFUNDITAT AL CARRER NÀPOLS,
50”, i el un pressupost de contracte de 77.077,00 €
inclòs IVA i seguretat i salut (el projecte no contempla despeses directes).
Els esmentats projectes s’han sotmès a informació pública i els podeu consultar a l’apartat
“tauler d’anuncis” de la seu electrònica municipal
(www.gramenet.cat), no havent-se presentat cap
al·legació ni reclamació al mateix durant el període
d’informació pública, per la qual cosa aquest
projecte resta aprovat definitivament a l’endemà de
la darrera publicació, publicant-se de conformitat
amb el que preveu 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 municipals.
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, directament, 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
El primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis
Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat en
data 13 d’octubre de 2020, amb número Resolució
7.537, va aprovar:

nes assistents en rebran un exemplar. Un
cop presentat, el Calendari també es podrà
recollir de manera gratuïta a La CIBA
(Passeig de Llorenç Serra, 64).

Visibilitzar, reconèixer i sensibilitzar
Aquesta iniciativa, impulsada per
l’Ajuntament des del 2001 i que compta
amb la col·laboració del Consell de les
Dones per a la Igualtat, persegueix un
doble objectiu, la visibilització i reconeixement de les dones i la sensibilització
ciutadana. En primer lloc, vol visibilit-

zar les dones de la ciutat, en tota la seva
diversitat, i donar valor i reconeixement a
tot el que fan a la societat, ja que, a causa
de l’androcentrisme i la desigualtat, el
protagonisme en l’àmbit públic es reserva
habitualment als homes.
També es pretén contribuir a la sensibilització a la ciutadania sobre la necessitat de
continuar treballant per a la igualtat de
gènere. Les dones amb treballs nocturns
van ser les protagonistes del Calendari de
l’any passat.

- Primer. Deixar sense efectes els projectes aprovats inicialment per Resolució número 6.833 de
3 de data 27 de juny de 2019, dictada pel primer
tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, anomenats
“Projecte tècnic per a la Rehabilitació de la Torre
exterior del recinte del Museu Torre Balldovina a
la plaça Pau Casals de Santa Coloma de Gramenet”
i la “Modificació del Projecte bàsic i executiu per a
la Rehabilitació de la Torre exterior del recinte del
Museu Torre Balldovina a la plaça Pau Casals de
Santa Coloma de Gramenet”...
- Segon. Aprovar inicialment el projecte anomenat
“Projecte bàsic i executiu per la rehabilitació de
la torre exterior del recinte de la torre Balldovina” redactat per l’arquitecte, Sr. Jordi Montfort
Camprubí, i el seu pressupost per contracte de
48.768,46 € (IVA inclòs).
L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública
i el podeu consultar a l’apartat “tauler d’anuncis” de
la seu electrònica municipal (www.gramenet.cat),
no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació
al mateix durant el període d’informació pública, per
la qual cosa aquest projecte resta aprovat definitivament a l’endemà de la darrera publicació, publicantse de conformitat amb el que preveu 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 municipals.
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, directament, 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.

Atenció a l’OIAC
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h,
només amb cita prèvia, que es pot demanar al telèfon 93 462 40 90*.
Més informació a: 93 462 40 09/40
* Si no podeu acudir a la cita que ja teniu acordada, anul·leu-la trucant al mateix telèfon.

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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‘Treball als barris’ beneficiarà a
més de 1.200 persones en atur
Més de 1.200
persones en
situació d’atur,
veïns i veïnes de
Santa Coloma, es
beneficiaran
aquest any del
projecte «Treball
als barris» que
l’Ajuntament
desenvolupa a
través de l’empresa
municipal Grameimpuls. El projecte, que arriba a la
catorzena edició,
té com a objectiu afavorir la formació i
l’ocupabilitat de la ciutadania i impulsar
el creixement econòmic sostenible a la
ciutat. Enguany es destinaran 3,5 milions
d’euros, 1 milió d’euros més que a l’edició
anterior.
Al llarg de l’any, es posaran en marxa 7
programes d’acompanyament a persones
en situació d’atur. Entre ells, destaquen els
tres dispositius d’inserció laboral adreçats
a col·lectius vulnerables, com ara joves,
dones (es tornarà a oferir l’itinerari formatiu IRIA, entre altres accions), aturats/
ades de llarga durada i majors de 45 anys;
la Casa d’Oficis i el programa dels plans
d’ocupació (enguany beneficiarà a 169
persones, 63 contractes més que a la convocatòria passada).

Enguany el pressupost
és de 3,5 milions d’euros,
gairebé 1 milió d’euros més
que a l’edició anterior
Nova especialitat a la C asa d’Oficis

Una de les novetats de la Casa d’Oficis és
la incorporació de l’especialitat formativa Operacions bàsiques de cuina /
Operacions bàsiques de restaurant i bar.
Es tracta d’una formació de doble certificació que ve a completar l’oferta que

Nova píndola formativa sobre els podcasts

«Què són els podcasts i com m’ajuden a aprendre coses?» és el títol de
la nova píndola formativa que l’empresa municipal Grameimpuls ha
incorporat al catàleg del Servei d’Orientació Laboral en línia. És una
activitat en línia i gratuïta i té una durada aproximada de 5 hores.
Les persones interessades a realitzar aquesta formació poden fer la
inscripció a través de la pàgina web www.grameimpuls.cat, apartat
‘Formació, píndoles formatives’. Per a dubtes o més informació podeu
trucar al 93 466 15 65.

El cafè virtual de la Reempresa

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls organitza per al
pròxim dilluns, 1 de febrer (de 9.30 a 10.30 hores), El cafè virtual de
la Reempresa, una sessió dirigida a persones empresàries de Santa
Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs que estiguin valorant
traspassar o tancar el seu negoci. Al llarg de la sessió, es presentarà el
programa i els serveis que inclou. Les persones interessades a participar en aquesta sessió cal que facin inscripció prèvia a través de la
pàgina web www.grameimpuls.cat, apartat «Formació per a persones
emprenedores». Més informació al 93 466 52 24 o a través del correu
electrònic reempresa@grameimpuls.cat.
s’impartia fins ara, vinculada a projectes
estratègics com la Vinya d’en Sabater i
l’hivernacle.
A més de la doble certificació, en el marc
de la Casa d’Oficis s’oferiran les especialitats d’Horticultura i Floricultura, Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres
de jardineria, Dinamització d’activitats de
lleure educatiu, infantil i juvenil, Activitats auxiliars en conservació i millora
de forests i Operacions de lampisteria i
calefacció-climatització domèstica. Aquest
programa de formació i treball té una
durada de 10 mesos (4 de pràctiques i 6 de
contracte) i beneficiarà 60 joves.

Des del 2007

«Treball als barris» va arrencar a la nostra
ciutat l’any 2007. El projecte té com a finalitat fomentar la igualtat d’oportunitats
i promoure la formació professional de
les persones, així com millorar la cohesió
social i la dinamització econòmica dels
barris centrals i els de la Serra d’en Mena.
Aquest projecte de desenvolupament
local està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya del Departament
de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya, el Ministeri de
Treball i Economia Social i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, i està gestionat per l’empresa municipal Grameimpuls.

Quatre medalles per a un nedador colomenc

El jove nedador Albert Cabezuelo Arévalo, de l’Associació Natació
Gramenet, va anotar un nou èxit a l’esport de la ciutat en guanyar
quatre medalles el passat cap de setmana a l’Open Internacional de
Catalunya que es va celebrar al CN Terrassa. Albert va ser subcampió
en 400 m lliures, en 800 m lliures i en 400 m estils. En les tres proves
va obtenir medalla d’argent, i també va ser tercer, medalla de bronze,
en la prova de 200 metres papallona.

El programa de Memòria històrica
arrenca el dimarts 26 de gener
Una trentena d'activitats configuren
enguany el conjunt d'actes commemoratius i de reflexió del Programa de Memòria Històrica. Diferents col·lectius,
entitats ciutadanes i partits polítics, a més
de diversos departaments de l’Ajuntament, han col·laborat en la realització del
programa, oferint, d’aquesta manera, una
mirada transversal i diversa. Els actes
s’allargaran fins a finals de maig, i tindran
un dels seus punts àlgids entorn del 14
d’abril, quan enguany es commemorarà el
90è aniversari de proclamació de la
Segona República.
El programa arrenca el dimarts 26 amb
l’obertura al Museu Torre Balldovina
de l’exposició «El farcell de la postguerra. Quan la gana aguditza l’enginy».
L’endemà, 27 de gener, cada any es
commemora el dia en què les tropes
franquistes van entrar a la nostra ciutat
el 1939, i és també el Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust. Per

aquest motiu, sota el lema de les Nacions
Unides «Sigues llum enmig de la foscor»,
l’Ajuntament participa en l’acció que
ha impulsat l’Amical de Mauthausen i
es convida a la ciutadania a col·locar
una espelma al llarg del dia en l’escultura-memorial dedicada als deportats
als camps d’extermini nazis ubicada als
Jardins de la Torre Balldovina.
problema de la salut, l’economia domèstica o els receptaris de subsistència,
entre d’altres.

L a cursa solidaria de Running Vigia contribuye con ‘L a lucha de A bril’
El pasado 14 de enero se celebró en la Sala de Plenos del Ayuntamiento, con presencia
de la alcaldesa, el acto de entrega del dinero recaudado en la carrera solidaria virtual La Nadalenca’20», organizada por Running Vigia, en favor de Abril, una niña de 4
años que sufre una enfermedad ultra rara llamada Paraparesia Espástica del Tipo 52
(SPG52). Solo hay 30 niños en el mundo con esta enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta física y cognitivamente. Al haber tan pocos casos, actualmente no
hay cura ni tratamiento, por eso los padres de Abril crearon la Asociación sin ánimo de
lucro «La lucha de Abril», para recaudar fondos para su investigación. Ya han conseguido en este sentido firmar un acuerdo con la Universidad Autónoma de Barcelona.
Gracias a la carrera «La Nadalenca’20» se han recaudado 2.440 €. Una iniciativa que ha
contado con el apoyo del Ayuntamiento y del Consell Esportiu del Barcelonès Nord.

A partir del pròxim dimarts 26 de gener
es podrà visitar al Museu Torre Balldovina
l’exposició «El Farcell de la postguerra. Quan la gana aguditza l'enginy»,
una mostra que ens explica com es va
alimentar la població des de la fi de la
Guerra Civil fins a la fi de l’autarquia, l’any
1951, i que vol retre un homenatge a totes
aquelles famílies que van viure una de les
etapes més dures i llargues del nostre país,
quan l’enginy va ser, en moltes ocasions,
un recurs per poder sobreviure.
La mostra està dividida en deu àmbits,
on hi són presents l’Auxili Social, les
cartilles de racionament, l’estraperlo, el

Els tres anys de guerra havien deixat una
economia totalment desorganitzada;
una vegada acabada la guerra comença
un període de recuperació aprofitant les
possibilitats que donava una mà d’obra
extremadament barata i sense cap possibilitat de protestar per les miserables
condicions de vida i treball. Amb aquestes condicions precàries hi havia molta
gent que no tenia accés als aliments que
proporcionava l’estraperlo, el comerç il·
legal que abastava de productes el mercat
negre. Mentre els preus oficials corresponien als cupons adjudicats a les famílies i
que eren insuficients, es podien comprar
majors quantitats i altres productes de
manera il·legal.
L’exposició, produïda pel Departament
de Cultura de la Generalitat, el Museu
d'Història de Catalunya i la Fundació
Antiga Caixa de Sabadell 1859, es
podrà visitar al Museu Torre Balldovina
fins al 21 de març, en l’horari habitual
d’obertura al públic.
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agenda
Canvi de dates en el
joc 'Cuéntame'
del Pompeu Lab
El joc revival a través de smartphone
«Cuéntame», que organitza el Pompeu
Lab, ha canviat de data algunes de les
seves sessions. Preneu nota:

El Sagarra presenta 'Tornar a començar'
la nova programació fins al mes de juny

Es manté la sessió dels anys setanta del
divendres 22 de gener, però la dels anys
vuitanta es farà el 29 de gener, la dels
noranta el 12 de febrer i la darrera el 19 de
febrer. En tots els casos a les 18.30 hores.

Presentación
de la guía
'Que no te enREDen'
El jueves 28 de enero, a las 18.30 horas ,
el Centro Pompeu Lab realizará un
pequeño acto de presentación de la guía
sobre los malos usos de Internet «Que no
te enREDen». Este libro, primero de la
colección «Thinking Lab» se ha trabajado a
través de un ejercicio de cocreación con
personas de la ciudad, del mundo educativo y profesionales de la informática. Su
finalidad es ayudar a las personas que
quieran romper la brecha digital, lanzarse
a Internet y empoderarse en los usos
correctos de la red.
Quienes se inscriban al acto recibirán un
ejemplar de la guía en sus domicilios. El
acto constará de entrevistas y contenido
audiovisual y se emitirá a través del Canal
Gramenet de YouTube. Inscripciones para
la recepción del libro en el correo pompeulab@gramenet.cat

Espai infantil amb
activitats virtuals
al Rellotge XXI
El Centre de recursos infantils i juvenils
Rellotge XXI organitza un nou Espai
infantil amb activitats virtuals i presencials gratuïtes al Centre Cívic del Fondo.
Aquest Espai està adreçat a infants de 3 a
12 anys, però també inclou activitats en
família. Les places són limitades. Per a
més informació podeu trucar al telèfon
682 89 02 85, o enviar un missatge a
rellotgexxi@gramenet.cat.

Concentración por
la defensa del sistema
público de pensiones
SOS Gent Gran convoca a la ciudadanía a participar el lunes 25 de enero, a las
11 horas en la plaza de la Vila, a la
concentración semanal por la defensa del
sistema público de pensiones, siguiendo
el anuncio que la Coordinadora Estatal
por la Defensa del Sistema Público de
Pensiones (COESPE) hace en todo el
Estado: contra las medidas recesivas
incluidas en las recomendaciones del
Pacto de Toledo. Se mantendrá la distancia física de seguridad y es obligatorio el
uso de mascarilla.

RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12

«Calma», amb Guillem Albà, obre la temporada

«Tornar a començar» impulsa l’escena local amb 6 produccions

«Tornar a començar». Amb aquesta
descripció prou gràfica, el Teatre Sagarra
inicia el divendres 29 de gener la programació del primer semestre de 2021. Això
no significa que les noves mesures contra
la Covid-19 puguin modificar en el futur
aquesta planificació i obliguin a suspendre o ajornar alguns dels espectacles
proposats, però l’objectiu és reforçar
l’oferta cultural a la ciutat i donar possibilitats d’oci a la ciutadania.
L’agenda gener-juny prioritza algunes de
les produccions que havien quedat ajornades en la passada edició. Així, s’obrirà
l’escena amb l’obra «Calma», de Guillem
Albà, el divendres dia 29 de gener (19 hores), i més tard es reprogramarà «Aquest
país no descobert», d’Àlex Rigola.
La Quinzena Metropolitana de
Dansa, tornarà 12 de març amb «La Set i
la Revolució», de la Cia Malpelo, i Laboratoria Flamenco (el 19 de març) amb «Y
perdí mi centro». Hi haurà també altres
propostes al carrer com la de dansa aèria
«Euforia», amb la companyia Sacude, el
13 de març al Parc Europa, i «Sphera»,

de la companyia anglesa HumanHood,
al Molí d’en Ribé, al costat de la Torre
Baldovina, el 20 de març.
El duende del FlamencON, al mes de
març, es dispersarà pels carrers i places de Santa Coloma amb un programa especial, per l’Auditori Can Roig i
Torres i amb dues actuacions estel·lars
al Sagarra: la presentació en primícia del
concert «Íntimo», de Miguel Poveda, el
dia 26, i l’actuació del ballet de Cristina
Hoyos amb les coreografies de «Lo flamenco», el dia 20.
El cicle Sagarra Comedy, es centrarà
en un programa inèdit de monologuistes
femenines: Valeria Ros, el 17 d’abril,
amb «Mature»; el show feminista «Calladitas estáis más guapas», el 5 de juny, i
la presentació de «Ni puta gracia», el 30
d’abril, amb Inés Hernand, presentadora
de Gen Playz.
S’estrena un nou cicle de memòria
històrica amb tres propostes:
«Defensa’m perquè és mentida», el 22
d’abril, sobre testimonis reals de la

guerra civil; «Molotov», el 6 de maig,
una aproximació a la vida de l’activista
Cipriano Martos, i el llargmetratge «Josep», el 29 d’abril, un film d’animació
d’Aurel, dibuixant de Le Monde.
L’accent de teatre solidari anirà a càrrec
de «El rey del gurugú», el 14 de maig,
de la companyia la Nave va .
També arribarà al Sagarra, el 22 de
maig, la gira de la nova Producció
Nacional de Circ sota el títol «Estat
d’Emergència» que haurà circulat per 19
teatres municipals.
El Teatre Sagarra mantindrà un aforament del 50% i les mesures bàsiques
contra la Covid.
Tota la programació estable tindrà un
preu unitari de 10 euros per facilitar
l’accés a la cultura de la ciutadania colomenca. Es mantindran els descomptes
habituals i el carnet del Sagarra Club.
Es poden adquirir les entrades amb antelació a través de koobin.cat. Més informació al web teatresagarra.com

Santa Coloma
a escena i altres
El segell colomenc el posarà el CEP Puig
Castellar amb el tradicional Concert
d’hivern (imatge 1) que organitza pel
7 de febrer, protagonitzat per la Cobla
Contemporània; la companyia Clis CLis
i Nyac de Singuerlín, tornarà a intentar
representar (20 de febrer) l’obra «Dona,
doneta, donota» (imatge 2).
El Toni, el Paco i l'Aitor (imatge 3) faran
el 25 de març un concert per la pau i
l’amistat. Jona, el operario del humor, ja
ha arribat a la majoria d’edat professional i presentarà el 24 d’abril «Estados»
(imatge 4).
El festival «Santa Coloma Màgica» (imatge 5) arribarà a la quarta edició el 29 de
maig, amb el mag Fleky com a gran prestidigitador, i tancarà el programa Pirates
Rumbversions amb l’espectacle «Abordant Ànimes» (imatge 6), el 28 de maig.

1

2

3

4

5

6

