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Els 90 anys de la República protagonitzen la
8a edició del Programa de memòria històrica
Fins al maig, es desenvoluparan més d’una
trentena d’actes amb formats molt diversos

Hi han col·laborat l’Ajuntament així com 18
col·lectius, entitats i partits polítics de la ciutat

La commemoració del 90è aniversari de la proclamació
de la II República serà un dels eixos centrals de la 8a
edició del Programa de memòria històrica, que ha
arrencat aquest dimarts, al voltant del 27 de gener, dia en
què les tropes franquistes van entrar a la ciutat el 1939, i
s’allargarà fins a finals de maig. El componen més d’una
trentena de propostes en formats molt diversos, com ara
la projecció de documentals i pel·lícules, exposicions,
conferències, teatre, presentacions de llibres, debats,
recitals, lectures dramatitzades o jocs, amb l’objectiu de
crear un marc de debat i divulgació històrica.
Un programa complet i transversal en el que hi ha
col·laborat la Regidoria de Participació i Memòria Històrica
així com altres departaments de l’Ajuntament, i una divuitena de col·lectius, entitats ciutadanes i partits polítics,
perquè no quedin en l’oblit les conseqüències de la repressió franquista i dels feixismes: “No deixarem de treballar
conjuntament —ha manifestat l’alcaldessa, Núria Parlon—
en la difusió de la nostra història recent, en la reivindicació
de les persones i col·lectius que van lluitar, i en no pocs casos
van perdre les seves vides, per les llibertats, tot redoblant la
pedagogia sobre els perills de la repressió i el totalitarisme”.
Les activitats es duran a terme amb totes les garanties
de preservació de la salut i la seguretat de les persones,
tenint en compte les mesures sanitàries establertes per la
pandèmia de la Covid-19.

90è aniversari
Una gran part de les propostes estan directa o indirectament vinculades amb la commemoració del 90è aniversari
de la proclamació de la II República, que va tenir lloc el 14
d'abril de 1931. Entre les iniciatives previstes, destaca el
cicle «Republicanes, la conquesta de la ciutadania» (més
informació a la pàgina 4), que inclourà la conversa literària
«Guerrilleres de la Memòria» (3 de febrer, 18 h), amb Mª
Ángels Cabré, escriptora i directora de l’Observatori Cultural de Gènere, i Antonina Rodrigo, escriptora i pionera
en la recuperació de la memòria històrica. Altres propostes
són: la taula rodona «Processos sumaríssims als alcaldes
republicans: el cas de Celestí Boada» (10 de març, 19
h), amb els historiadors Pau Vinyes, Queralt Solé i Juanjo
Gallardo; la conferència «Con voz y voto» (17 de març, 18
h) sobre la conquesta dels drets de les dones a la II República, a càrrec de Carmen Domingo, escriptora, conferenciant
i docent, i la projecció de la pel·lícula Josep (29 abril, 19.30
h), amb la presència de l’actor Sergi López.

Les dones, protagonistes
Una bona part de les propostes del Programa de memòria
històrica 2021 gira entorn del paper de les dones en la
història recent de Santa Coloma. En destaquen algunes
vinculades a la II República, ja comentades en el text
principal, així com aquestes altres: el diàleg-taller en línia
«Lesbianes, del somni republicà a l’exili interior» (16
de febrer, 18 h); el documental «Las Sinsombrero» (17
de febrer, 18 h) amb taula rodona a càrrec de la directora,
Tania Balló; la projecció de la pel·lícula Las Trece Rosas
(7 d’abril, 18.30 h) i debat a càrrec de Núria Parlon, Rosa
Barenys i Pilar Molina; el concert poètic «A les dones del
27» (14 d’abril, 18 h), a càrrec de Lucía Sócam, cantautora d’origen sevillà; la conferència «Transgressores. De la
Rive Gauche a la Primavera Republicana» (28 d’abril,
18 h), amb la participació de Maria Àngels Cabré, crítica
literària, escriptora i directora de l’Observatori Cultural
de Gènere; i la conferència «Obreres. L’emergència del
feminisme obrer» (12 de maig, 18 h).
www.gramenet.cat

Vista de la Plaça de la República, 1935 (actual Plaça de la Vila).

E xposicions i teatre
Enguany també destaca l’àmplia oferta d’exposicions amb
relació a altres anys així com les propostes teatrals vinculades a la Memòria Històrica. Pel que fa a exposicions,
recordem que el passat 26 de gener es va inaugurar «El farcell de la postguerra. Quan la gana aguditza l’enginy»
al Museu Torre Balldovina, que es podrà visitar fins al 21
de març, una mostra que explica com es va alimentar la
població des de la fi de la Guerra Civil, el 1939, 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. També es podrà visitar l’exposició
itinerant «Abans i després de Stonewall» (Del 8 al 12 de
febrer a la Biblioteca del Fondo, i del 15 al 26 de febrer, a la
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré), i l’exposició fotogràfica «La col·lectivitat agrària a Gramenet de Besòs
durant la Guerra Civil» (15 d’abril, 19 h, Ca la Sisqueta).
La presentació anirà acompanyada d’una petita xerrada a
càrrec del Grup d’Història José Berruezo.
També s’han incorporat dos espectacles gratuïts al Teatre
Sagarra: la lectura dramatitzada «Defensa’m perquè és
mentida» (22 d’abril, 18.30 h), a càrrec de María Rodríguez, guionista i intèrpret, i l’espectacle teatral «Molotov»
(6 de maig, 20 h), de David Pintó i Joan Valentí, basat en
el llibre Caso Cipriano Martos; i una activitat multidisciplinària al Centre Pompeu Lab, «El joc dels brigadistes»
(14 de maig, 18.30 h), que pretén donar a conèixer el paper de les Brigades Internacionals durant la Guerra Civil.

Banc de Memòria Oral
Preservar la memòria històrica per salvaguardar les
llibertats i drets de la ciutadania és l’objectiu d’aquesta
iniciativa del Museu Torre Balldovina, que continua
buscant colomencs i colomenques, majors de 55 anys,
que vulguin aportar el seu testimoni oral per a la configuració del Banc de Memòria Oral de la ciutat. Grans
i petites històries que ajuden a fer-se una idea de com
era la vida quotidiana en aquells anys. Per col·laborar,
contacteu amb el Museu Torre Balldovina: 93 385 71 42
/ museutorreballdovina@gramenet.cat

Imatge de Carlos Pérez de Rozas de la Festa Major de 1934, quan es va enlairar
un globus que simbolitzava el bust de la República (Arxiu fotogràfic de Barcelona).

Itinerari pels refugis antiaeris
El 13 de març (11 h) es presentarà al Museu Torre
Balldovina l’ampliació de la senyalització dels refugis
antiaeris de “Gramenet del Besòs” (així és com va ser
coneguda Santa Coloma de Gramenet durant la II República i fins a la fi de la Guerra Civil) i el seu itinerari.
L’any 2017 es van senyalitzar a diferents punts del
municipi dotze refugis antiaeris coneguts a partir de
les fonts documentals. L’any 2019, gràcies a les fonts
orals, se’n van senyalitzar cinc més. Enguany, després
del darrer estudi documental, es coneix la localització
d’alguns refugis més en els quals s’hi posaran noves plaques. Aquest itinerari per la ciutat permetrà conèixer la
situació d’alguns d’aquests refugis, dels que ja hi havia
senyalitzats i dels nous on s’hi han col·locat plaques.
Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat / 93
385 71 42
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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El Calendari de les Dones 2021
ja està disponible a La CIBA

Sol·licituds per a la instal·lació de venda de
palmes i palmons pel diumenge de Rams; venda
de roses el dia de Sant Jordi i de flors pel dia
de la Mare; instal·lació de xurreries, venda de
pa i d’altres productes alimentaris i venda de
globus per a la Festa Major d’Estiu i Festa Major
d’Hivern i període nadalenc.
Les persones interessades en obtenir la llicència
d’ocupació temporal corresponent, hauran de
presentar la sol·licitud en l’Oficina d’Informació i
Atenció al Ciutadà (OIAC), mitjançant una instància específica pel tràmit.
El tràmit de la sol·licitud es pot fer presencialment
concertant cita prèvia a l’OIAC, que es pot sol·licitar
telefònicament al 93 462 40 90, de 9 a 14.30 h; via
web: www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/citaprevia/; o bé mitjançant correu postal certificat o
correu administratiu.
Termini de presentació de sol·licituds: febrer de
2021. Per poder consultar les Bases que regiran la
convocatòria ho podeu fer a www.gramenet.cat.

Servicio de peluquería
para personas mayores
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs,
situado en la rambla de Sant Sebastià, 46,
recuerda a los usuarios y usuarias de este
centro, y a las personas de la tercera edad
de la ciudad en general, que el servicio
de peluquería que ofrece el Casal es una
concesión de la Generalitat y que está
abierto en el horario habitual, pidiendo
cita previa al teléfono 656 906 760.

Els exemplars del Calendari de les
Dones 2021 ja es poden recollir de
manera gratuïta a les instal·lacions de La
CIBA (passeig de Llorenç Serra, 64) i es
poden recollir de dilluns a divendres de 8
a 20 h. Enguany, el Calendari porta per
títol «Dones Essencials», i 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.

L’acte de presentació, previst per al 27
de gener al Teatre Sagarra, s’ha hagut
de suspendre, donada la situació actual
d’augment dels contagis i saturació del sistema sanitari, i en la línia de les mesures
establertes per a la contenció del nou brot
epidèmic de la pandèmia.

Se adaptan
para vivienda
locales municipales

Els Mossos posen en marxa la
cita prèvia per a posar denúncies

Ya está en marcha la primera fase de
reconversión a vivienda de los locales
municipales ubicados en los barrios de Can
Franquesa y Les Oliveres. Esta acción
forma parte del plan impulsado desde la
concejalía de Vivienda y Energía para
aumentar el número de viviendas públicas
con una inversión de 900 mil euros.

La Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra ha posat en marxa a totes les
seves comissaries un sistema de cita prèvia
per a posar denúncies amb l’objectiu d’oferir
un millor servei a la ciutadania.

El Ayuntamiento ya aprobó el cambio de
uso de todos los locales, tanto municipales
como privados, en estos dos barrios, aunque la medida se extenderá a otras zonas
de Santa Coloma. Las viviendas resultantes (de 1, 2 o 3 dormitorios) servirán para
acoger temporalmente a las familias con
menos recursos derivadas por los Servicios
Sociales a la Mesa de emergencia social, a
la espera de una vivienda asequible.
En estos momentos ya está en marcha la
primera fase de reforma de 15 locales, que
están ubicados en las calles Cabrera, Córdoba y Sardana, de los que se obtendrán 14
viviendas. Actualmente se está ejecutando
la reforma en 6 locales de la calle Cabrera;
el resto, uno en c. Cabrera, 2 en c. Córdoba y 5 en c. Sardana, están en período de
licitación de las obras.
Está prevista la finalización de los trabajos
de los primeros locales a mediados de este
año. En el 2022 está previsto ejecutar una
segunda fase.

És la seva 21a edició i els àmbits i col·lectius
reflectits 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,

El ciutadà/na, des de casa, ja pot reservar
hora per posar la seva denúncia accedint al
sistema de cita prèvia que es troba disponible a través de la plataforma https://
mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/
Cita_previa. Des d’aquesta interfície es
pot triar la comissaria on vol adreçar-se
per posar denúncia i escollir la franja
horària en la qual vol ser atès/sa d’entre
les disponibles, entre les 6 i les 22 hores.
Evidentment, aquelles denúncies relatives
a delictes d’especial gravetat i urgència
seguiran sent ateses sense cita prèvia i de
forma preferent.
El sistema de cita prèvia està disponible
per a aquells tràmits i denúncies més habituals. Així es pot reservar hora per tràmits administratius com la Declaració de
permís de viatge a l’estranger per a menors
i per denunciar fets no penals com les pèrdues de documentació i/o objectes. També
es poden denunciar a través de cita prèvia
fets penals que no requereixin una instrucció complexa com ara robatoris amb força
a habitatges i establiment, furts, robatoris
a interior de vehicles i danys lleus, a banda
de robatoris amb violència i intimidació,

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 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.

lesions, amenaces, sostraccions de vehicles
i ocupacions d’immobles.
L’any 2018, la gestió d’aquests tràmits
i denúncies més simples va suposar el
49,5% del total de denúncies recollides a
les comissaries, el que suposa una càrrega
de treball equivalent a més d’un centenar
d’agents.
Reduir el temps d’espera a les comissaries
per posar denúncies és un dels compromisos del Cos de Mossos d’Esquadra per tal
de donar una millor qualitat de servei en
tot moment. Per poder oferir aquest servei,
uns 8.200 membres del cos han rebut la
formació necessària per poder gestionar
amb èxit el servei de cita prèvia.

Sala d’estudi d’hivern
Fins al 14 de febrer està oberta al Centre
de Recursos Juvenils Mas Fonollar (c.
Sant Jeroni, 1) la Sala d’estudi d’hivern,
un espai idoni per preparar treballs i exàmens. L’horari d’obertura és de dilluns a
divendres, de 10 a 15 i de 17 a 21 hores, i
el dissabte i el diumenge de 10 a 21 hores.

RECOLLIDA GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12
Per abandonament
a la via pública
la sanció és de
150 euros, 300
euros en cas
de reincidència

Atenció a l’OIAC
L’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (OIAC) presta
servei de dilluns a divendres, en horari
de 9 a 14.30 h, amb atenció només
amb cita prèvia, que es pot demanar al
telèfon 93 462 40 90*.
Per a més informació podeu trucar als
números 93 462 40 40 i 93 462 40 09

* Si no podeu acudir a la cita que ja teniu acordada, anul·leu-la trucant al mateix telèfon de
cita prèvia.

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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‘Chindogu’ de preguntas desde el Pompeu Lab
El Ple aprova el límit màxim
de velocitat a 30 km/h
El passat
dilluns, 25 de
gener, es va
celebrar el primer
Ple ordinari de
l’any, en el que es
va donar compte
del decret per
aprovar la reducció de la velocitat
de circulació
màxima a 30
km/h en totes les
vies urbanes de
Santa Coloma,
amb l’objectiu de calmar i pacificar el
trànsit de vehicles a motor i potenciar
els modes de mobilitat sostenible. El
Ple també, entre altres temes, va
donar compte de les rectificacions del
Padró Municipal d’Habitants, va fer la
proposta d’aprovació del conveni per
a la prestació del Servei d’atenció als
animals de companyia, i va aprovar
quatre mocions.
El Ple va donar compte del decret relatiu a
aprovar el nou límit màxim de velocitat de
circulació a 30 km/h en totes les vies urbanes de Santa Coloma de Gramenet, amb
l’única excepció de les vies ja senyalitzades
amb una limitació de velocitat inferior,
i en les dues vies de la xarxa bàsica que
travessen el municipi i que són de titularitat supramunicipal (B-20 i Avinguda
Pius XII – Pont del Molinet). L’objectiu és
triple: reduir la contaminació atmosfèrica
i acústica a la ciutat, millorar la seguretat
viària, i recuperar l’espai públic per a la
ciutadania.
Es preveu que la nova normativa entri en
vigor a la primavera; se senyalitzaran les
entrades de la ciutat amb la limitació de la
velocitat màxima a 30 km/h, i es retiraran els senyals existents que indiquin una
velocitat superior.
La resolució aprovada al Ple es traslladarà
a la Diputació de Barcelona, com a titular
de la carretera BV-5001, per tal que, en el
tram d’aquesta via interurbana entre la
rotonda del barri de Les Oliveres (on comença el nucli urbà de la ciutat), i el límit
amb el terme municipal de Montcada i
Reixac (Polígon Industrial del Bosc Llarg),
la velocitat màxima de circulació sigui
també de 30 km/h.
Aquesta resolució és fruit de diferents
plans i pactes aprovats pel Ple. També
és una de les accions recollides pel Pla
d’Actuació Municipal 2020-2023, i està
previst al Pacte per a la Reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma
de Gramenet (juliol de 2020), signat per
tots grups polítics amb representació al Ple
(PSC, ERC, ECP, C’s).

Actualització Padró

Al Ple es va donar compte de les dades
corresponents a les rectificacions del
Padró Municipal d’Habitants amb referència a 31 de desembre de 2019. En aquesta
data, la població de Santa Coloma era de
120.888 habitants, 60.962 dones (50,4%)
i 59.926 homes (49,6%). L’any 2019 hi va
haver 1.040 naixements i 897 defuncions.
El 22,53% de la població era de nacionalitat estrangera (27.232 habitants), majoritàriament provinent de la Xina (5.216
persones), Marroc (4.248 persones) i
Pakistan (2608 persones). Altres països
d’origen destacats eren Índia (1.580),
Bangladesh (1.566), Equador (935), República Dominicana (919) o Brasil (905).

El próximo viernes 5 de febrero a las 18.30 horas, el Centro Pompeu
Lab organiza una actividad online de su laboratorio de ideas (Thinking Lab) sobre los inventos más locos de la historia, conocidos bajo
la palabra japonesa "chindogu". La actividad se acompañará de un
pequeño quizz de preguntas y respuestas a través del Whatsapp donde
los y las participantes recibirán un pequeño premio por cada una de
sus respuestas acertadas. No es necesaria la inscripción, ya que la
actividad se emitirá en directo a través del Canal Gramenet de You
Tube: www.youtube.com/canalgramenet

Prop de 300 joves atesos durant el 2020

Pobresa energètica

El Ple va aprovar, amb els vots a favor del
PSC i ECP, l’abstenció d’ERC i el vot en
contra de C’s, una Moció en relació amb
els talls de subministrament elèctric
i l’increment del preu de la llum. En
aquesta, s’insta al govern de l’Estat a realitzar un informe sobre l’origen del deute
elèctric, a adoptar les mesures necessàries
per accelerar la transició energètica, i a
millorar la regulació del mercat energètic
en benefici de la ciutadania.
D’altra banda, el Ple insta el govern de la
Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per possible vulneració dels drets
bàsics de la població i per l’incompliment
de l’obligació de subministrament
d’energia, rescabalant les famílies dels
danys i perjudicis causats en les situacions
d’interrupcions del subministrament elèctric; a realitzar i executar una estratègia
de rehabilitació d’habitatges i finques per
millorar el confort i l’eficiència energètica, i
a presentar un pla estratègic d’implantació
d’energies renovables a Catalunya.

Servei d’atenció animals de companyia
El Ple va fer la proposta d’aprovació,
amb els vots a favor de tots els partits
(PSC, ERC, ECP i C’s), del Conveni de
col·laboració per a la prestació del Servei
d’atenció als animals de companyia a
través del Centre Comarcal d’Atenció als
Animals de Companyia del Barcelonès
(CCAAC). Es vol continuar així amb la
col·laboració i coordinació entre els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià del Besòs
i Santa Coloma de Gramenet pel manteniment i millora d’aquest servei comarcal.
La prestació del mateix es seguirà executant des de l’Ajuntament de Badalona
en col·laboració constant amb la resta
d’ajuntaments i els seus serveis municipals. Aquesta col·laboració s’estableix a
tres nivells: amb les policies locals per
al desenvolupament de les funcions de
recollida dels animals; amb l’establiment
d’unes taxes pels serveis del CCAAC,
pròpies de cada municipi però comunes
en contingut; i amb la participació en les
tasques de supervisió i definició del marc
de funcionament del centre.
Recordem que, entre les tasques del CCAAC estan la recollida d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits,
l’acollida i custòdia dels animals recollits o
rebuts en cessió, incloent l’atenció veterinària als mateixos, la recuperació dels
animals, i els processos d’adopció.
El Ple també va aprovar una Moció en
suport del món local al teixit esportiu
de Santa Coloma de Gramenet, davant
l’aturada obligada de la seva activitat, una
Moció en suport al projecte funcional del
“Hub Internacional de Coneixement per
al Desenvolupament Sostenible i la Pau”,
i una Moció per refermar el compromís
de Santa Coloma amb l’antifeixisme i la
recuperació de la memòria històrica.

El «Programa Referent d’Ocupació Juvenil» (PROJ), que gestiona
l’empresa municipal Grameimpuls, ha atès 291 persones durant el
2020. D’aquestes, 159 (64 dones i 95 homes) s’han acabat donant
d’alta al programa, ja que necessitaven un seguiment més personalitzat. El PROJ té com a finalitat facilitar i acompanyar a les persones
joves d’entre 16 a 29 anys des del sistema educatiu al laboral, per tal
de millorar la seva ocupabilitat, formació i afavorir la seva inclusió
social i laboral. Els i les joves que vulguin conèixer millor el programa
o necessitin fer alguna consulta es poden posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 466 15 65 (de 9 a 14 hores) o del correu
electrònic informacio@grameimpuls.cat.

Taller sobre mindfulness

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls ha programat per
a l’1 i el 3 de febrer (de 14.30 a 16.30 hores) la formació «Mindfulness en l’entorn empresarial». El taller es realitzarà en format virtual
i és gratuït. Les persones interessades hauran de fer la inscripció
prèvia a través de la pàgina web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat «Formació per a persones emprenedores»). Més
informació al 93 466 52 24.

Nova píndola formativa dedicada al networking

«Analitza el teu networking i planifica’t» és el títol de la píndola formativa que ha incorporat el Servei d’Orientació Laboral en línia de Grameimpuls. La formació té una durada de 3 hores i és gratuïta, però cal
fer inscripció prèvia a través de la pàgina web (www.grameimpuls.
cat, apartat «Formació/píndoles formatives»). En aquesta píndola
es treballarà el concepte i les característiques del treball en xarxa, el
tipus de treball en xarxa i s’aplicarà al cas concret de cada participant.
Més informació al 93 466 15 65.

Pròxim concert d’hivern de sardanes

L’Associació pro Aplec Amics de la Sardana del CEP organitza el tradicional Concert d’Hivern pel proper 7 de febrer, a les 18 hores al Teatre
Sagarra. Hi actuaran la Cobla Contemporània i la Colla Creixent. Es
pot fer la reserva d’entrades al Whatsapp 666 086 247, o una hora
abans del concert directament al Teatre.

Som ciutat capdavantera en la
lluita per a la igualtat de gènere

El passat 21 de gener, l’alcaldessa, Núria
Parlon, va rebre a La CIBA el Distintiu per
a la igualtat de Gènere SG City 50-50 de
mans de Marta Macias, de l’associació sense
ànim de lucre Forgender Seal. Es tracta
d’un segell internacional que reconeix el
lideratge de Santa Coloma de Gramenet en
la integració de la perspectiva de gènere en
totes les seves polítiques i actuacions.
L’alcaldessa va destacar que per a la ciutat
és molt important tenir aquest distintiu:
“Quan parlem de drets humans de les dones,
hem de tenir present que, perquè aquests
siguin una realitat, hem de combatre el
masclisme que impregna estructuralment la
nostra societat. I per poder-ho fer, és fonamental que no parlem segons criteris que no

es poden mesurar, sinó que siguem capaços de
certificar allò que fem. D’aquí la importància
de què existeixi aquest segell que permet a les
administracions locals explicar què fem, com
ho fem, i quins resultats estem obtenint”.
El Distintiu SG City 50-50 és el primer
segell internacional de qualitat i reconeixement públic a favor de la igualtat
de gènere en l’àmbit municipal, i només
tres municipis de més de 20 mil habitants
l’han rebut a tot l’Estat. Forgender Seal
ha atorgat 1.482 punts sobre un màxim
de 1.800 a Santa Coloma, una de les
puntuacions més altes obtingudes, i que
la situen en el nivell de “capdavanter” (el
nivell màxim dels tres previstos: “inicial”,
“avançat” i “capdavanter”).
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agenda
El 30 de gener, celebració
a Santa Coloma del Dia
Escolar de la No-violència

El pròxim 30 de gener se celebra el Dia
Escolar de la No-violència i la Pau, el
DENIP. Una data que es commemora des
de l’any 1964 a moltes escoles i altres
centres educatius de tot el món i que
coincideix amb l'aniversari de la mort de
Mahatma Gandhi, considerat un exemple
de què, amb la lluita pacífica i les accions
de no-violència, és possible canviar el món.
El DENIP s’ha previst celebrar a la Biblioteca Central. El mateix dissabte 30 de
gener, 11 hores, podreu gaudir de «Contes per la pau» a càrrec de Gina Clotet.
Aquest espectacle estarà a disposició de
tothom al canal YouTube de la Biblioteca
Central de Santa Coloma de Gramenet, on
es reproduirà durant set dies.
També, a partir d’avui 29 de gener i fins
al 5 de febrer, hi haurà una exposició de
llibres sobre aquest contingut a la secció
infantil d’aquesta biblioteca.

Mostra de dibuixos
d’Eva Barrenechea
a Can Sisteré

Guillem Albà, amb l’obra 'Calma',
estrena la temporada del Sagarra
El Teatre Sagarra inicia avui 29 de
gener (19 hores) la temporada del primer
semestre de l’any amb l’obra «Calma», del
clown Guillem Albà. L’espectacle, que
havia quedat en el tinter l’any passat a
causa de la pandèmia, per fi es pot
estrenar a Santa Coloma.
Guillem Albà, en aquesta actuació, ens
explica sol i sense paraules, un fet tan
complex i alhora tan quotidià com és la
pressa. Aquest “corre tothora” en el que
vivim instal·lats.
«Calma» porta al públic a gaudir d’una
experiència per moments còmica i per
moments poètica. Amb el clown com
bandera i a través de les titelles, el gest,
les ombres o la música; farà qüestionarnos el dia a dia i el mateix viatge vital. Si
val la pena córrer tant, si estem fent el
que realment ens omple, i en definitiva:
si volem seguir així o volem canviar-ho.
«Calma» és pur Guillem Albà. El seu
clown salvatge hi és present, la seva poètica no hi falta, i el seu missatge optimista i
vital esdevé, finalment, catàrtic.
El preu de l’entrada és de 10 euros, amb
els descomptes habituals. Es pot adquirir
a través de koobin.cat o una hora abans
de la representació. Més informació al
web teatresagarra.com

Recordeu que, amb motiu de l’aplicació
de les mesures sanitàries contra la
Covid-19, el Teatre Sagarra ha reduït
l’espai de la platea a 276 localitats, es fa
assignació prèvia de butaques, s’aplica la

Arrenca el cicle ‘Republicanes,
la conquesta de la ciutadania’

distància física a l’interior de la sala, hi
haurà presa de temperatura a les persones assistents i dispensadors d’hidrogel i
durant tot l’espectacle s’haurà d’utilitzar
la mascareta.

Les quatre biblioteques
estan obertes i ja no cal
demanar cita prèvia
Aquests són els horaris d’obertura de les
quatre biblioteques de la ciutat:
Biblioteca Central
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Dimarts, divendres i dissabte: de 10 a 14h

El Centre D’Art Can Sisteré acull la
mostra de dibuixos «Realisme invisible»,
d’Eva Barrenechea. Una exposició amb
narrativa visual, que convida a la persona
visitant a endinsar-se, a través de les peces
creades amb carbó o guaix sobre paper, en
el món interior que hi ha al darrere de les
històries de la vida quotidiana. Algunes
obres es complementen amb dispositius
sonors, creats per l’artista Blazej Kotowski.
Aquesta exposició es podrà visitar fins al
21 de març, en l’horari habitual de Can
Sisteré: de dimarts a dissabte de 17 a 21
hores i el dissabte i diumenge d’11 a 13.30
hores. Sempre seguint les mesures bàsiques
sanitàries: control d’aforament, aplicació de
gel hidroalcohòlic i ús de la mascareta.

Contra els feminicidis
El dimarts 2 de febrer, a les 20 hores, el
Grup de Dones Artemis organitza, com
tots els primers dimarts de mes, una
nova concentració (ara virtual a causa
de la pandèmia) per denunciar els feminicidis i contra les violències masclistes.
La trobada, oberta a tothom, serà per les
xarxes que aquest grup de dones té a Facebook, Twitter o Instagram i a l’enllaç
artemisdegramenet.weebly.com.
La reflexió d’aquest mes sobre les violències masclistes la presentaran les noies
del Centre Obert Rialles.

Biblioteca Can Peixauet
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Dijous i dissabtes: de 10 a 14h
Biblioteca Singuerlín - Salvador
Cabré
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Dimecres i dissabte: de 10 a 14h
Biblioteca del Fondo
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30h
Divendres i dissabte: de 10 a 14h
Del 3 de febrer al 27 d’octubre tindrà lloc
el cicle «Republicanes, la conquesta de la
ciutadania», amb més d’una desena de
propostes sobre el llegat de les dones a la II
República, organitzat per La CIBA i amb
l’objectiu de posar en valor i donar reconeixement al llegat de les dones de la II
República. Dones valentes, pioneres i
compromeses amb la igualtat, que van jugar
un paper clau per l’ampliació dels drets de
les dones, i que no han estat tingudes en
compte en el relat de la història.
Aquest cicle forma part de les accions de
recuperació de memòria històrica que
s’organitzen des de La CIBA “per tal de posar
llum dins d’una foscor obligada del pensament, coneixement i lluites de les dones”.
La presentació es durà a terme el 3 de
febrer a les 18 h amb l’acte virtual «La
Memòria: Més enllà de l’oblit, el llegat
de les dones republicanes», a càrrec de
l’alcaldessa, Núria Parlon. També tindrà

SERVEIS DISPONIBLES ALS QUATRE
EQUIPAMENTS:
• Retorns (únicament en bústia)
• Préstec i informació bibliogràfica
• Accés lliure a la col·lecció

Concentración, el lunes 1,
por la defensa del sistema
público de pensiones

lloc la conversa literària «Guerrilleres
de la Memòria», amb Mª Ángeles Cabré,
escriptora i directora de l'Observatori
Cultural de Gènere, i Antonina Rodrigo,
escriptora i pionera en la recuperació de la
memòria històrica de les dones.
Enllaç per veure en streaming: laciba.gramenet.cat/RepublicanesMemoria

Continúan las concentraciones que
organizan SOS Gent Gran y Marea
Pensionista Gramenet los lunes a las
11 de la mañana en la plaza de la Vila,
como acción reivindicativa por la defensa del sistema público de pensiones, el
mantenimiento del poder adquisitivo y
su blindaje en la Constitución. El próximo encuentro será el día 1 de febrero.
Recordamos que en este acto se mantiene la distancia física de seguridad y es
obligatorio el uso de mascarilla.

