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76.747 persones de Santa Coloma podran
votar diumenge en les eleccions al Parlament
Amb totes les mesures sanitàries preventives
per garantir la seguretat de la ciutadania

Els 23 col·legis electorals romandran oberts
de 9 a 20 h, i hi haurà 3 franges horàries per votar

Aquest diumenge, 14 de febrer, tindran lloc les eleccions
per renovar els 135 escons del Parlament de Catalunya
per a la pròxima legislatura (2021-24). A Santa Coloma de
Gramenet, el cens electoral el conformen 76.747 persones:
52,25 % dones i 47,75 % homes. El 14 % tenen entre 18 i
30 anys, el 23 % entre 31 i 45, el 34 % entre 46 i 65, i el
29 % són majors de 65 anys.
Aquests comicis, marcats inevitablement per la pandèmia de la Covid-19, es duran a terme seguint les mesures
preventives establertes als protocols sanitaris, per tal de
garantir la seguretat tant de les persones electores com
dels i les membres de les meses electorals.

Canvis en aquests comicis
El diumenge s’habilitaran 23 col·legis electorals, que
inclouran 134 meses de votació amb les paperetes de
les diferents candidatures que es presenten en aquestes eleccions. Enguany, s’han fet dues modificacions
de col·legis electorals, en comptes de l’Escola Mercè
Rodoreda, els electors d’aquesta secció podran votar a
la Biblioteca Fondo. Aquest canvi s’ha dut a terme per
una qüestió estratègica, ja que la Biblioteca està situada
en un lloc més cèntric. L’altra modificació s’ha fet per a
la prevenció de contagis de Covid-19: en comptes de la
Residència Ramón Berenguer es podrà votar a l’Escola
de Formació d'Adults Singuerlín.
La Generalitat ha establert tres franges horàries per
votar, tot i que no són obligatòries, recomana complir-les
per reduir al màxim el perill i poder exercir el dret a vot
amb seguretat. De 9 a 12 h perquè votin els col·lectius de
risc, de 12 a 19 h la població en general, i de 19 a 20 h les
persones en quarantena (positius, contactes estrets o amb
símptomes compatibles amb la Covid-19).
De 9 a 12 h
Col·lectius
de risc
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De 12 a 19 h
Resta de
la població

Organització dels col·legis electorals

Nomenament dels membres de les meses electorals

· Les cues es faran al carrer o en els patis dels centres, i s'anirà entrant d'un en un per votar (llevat que es
necessiti assistència). Sempre respectant les distàncies
perquè dins del recinte l’aforament sigui de baixa intensitat (com a mínim 2,5 m2 per persona)

El passat 20 de gener de 2021, es va portar a terme el sorteig aleatori per al nomenament de 1.206 persones com
a càrrecs de mesa electoral (9 persones per cadascuna:
un president, dos vocals i dos suplents per a cada càrrec).
En total hi haurà 134 meses en 23 col·legis electorals.

· Els locals seran amplis i oberts, i estaran ben ventilats en tot moment.

L'ordenament legal estableix que el president i els vocals
de cada mesa electoral estan designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista
d’electors que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors
de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys
podran manifestar la seva renúncia en el termini de set
dies. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el
de formació professional de segon grau o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.

· Es netejaran i desinfectaran sovint els espais, incloses les meses, les taules amb les paperetes i les cabines
de votació. I també després de la jornada electoral. A cadascun dels centres, hi haurà un operari/ària de neteja
durant tota la jornada.
· Hi haurà un/a responsable sanitari a cada centre
electoral que vetllarà perquè es compleixin totes les
mesures sanitàries cautelars: el rentat de mans, la distància física, l’ús de mascaretes, la ventilació, així com
el control de mobilitat dels electors.
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· S'organitzaran circuits de sentit únic, per evitar l'encreuament de persones. Es comptarà amb 63 auxiliars
de mobilitat distribuïts per tots els centres, per organitzar les esperes i que siguin fluides.
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De 19 a 20 h
Persones en
quarantena
Com en anteriors eleccions, l’Ajuntament ha habilitat un
servei de transport adaptat a disposició de la ciutadania
a fi de facilitar l’accés al col·legi electoral a les persones
que tinguin problemes de mobilitat. Per sol·licitar el
servei, cal trucar prèviament o el mateix dia de la cita
electoral al telèfon 93 462 40 00.

· Els membres de les meses se situaran de manera que en
tot moment es mantingui la distància d’1,5 m2 entre ells, i
se’ls donarà equipament: una pantalla facial, mascaretes
FFP2, gel hidroalcohòlic i guants per al moment del recompte. Quan votin les persones contagiades o sospitoses
d'estar-ho, es posaran un equip de protecció EPI. Els membres de les meses no tocaran el document d'identitat ni
el sobre del vot de les persones votants en cap moment.

L’atenció i tramitació d’al·legacions a Santa Coloma
està funcionant correctament, amb cita prèvia per tal
de complir la normativa sanitària vigent. Fins al dia
d’avui (11 de febrer), s’han admès 559 al·legacions
i s’estan realitzant les notificacions als substituts, i 34
en resten pendents de resolució per part de la Junta
Electoral de Barcelona, amb qui la comunicació
funcional i administrativa és permanent i fluida.
Es confia poder continuar resolent totes les al·legacions i
substitucions fins a últim moment, per tal d’aconseguir
que el dia de la jornada electoral es puguin constituir totes
les meses electorals de forma correcta i amb garanties.
Durant aquesta setmana, als membres de les meses
se’ls hi ha donat l’opció de fer-se una prova ràpida de
detecció de la Covid-19 al seu CAP o ambulatori, com a
mesura preventiva.

Al web municipal es pot consultar el col·legi electoral que li correspon a cada elector/a:
www.gramenet.cat/ciutat/processos-electorals/eleccions-autonomiques-2021/
www.gramenet.cat

www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2
l’Ajuntament informa · 12 de febrer de 2021

anunci
la ciutat
‘Dissentir per a ser lliures’, jornades
internacionals sobre les violències sexuals

En data 29 de gener de 2021 es va aprovar els
padrons municipals per a l’exercici 2021, corresponents a les taxes següent:
• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de Quioscos
• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de Caixers automàtics

El 19 i 20 de febrer tindran lloc, de
forma virtual, les jornades internacionals «Dissentir per a ser lliures. Una
aproximació a les violències sexuals»
organitzades per LA CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista. Les jornades comptaran amb
la participació d’una quinzena de figures
destacades de l’àmbit acadèmic, polític
i de l’activisme social, que abordaran la
temàtica d’una forma multidisciplinària.
L’assistència serà gratuïta, i per assistirhi cal inscripció prèvia a: http://bit.ly/
JornadesViolenciesSexuals.
L’alcaldessa, Núria Parlon, serà
l’encarregada de presentar les jornades.
“Santa Coloma de Gramenet és una ciutat
amb un llarg compromís en la prevenció de
les violències masclistes, de totes les violències masclistes, i molt especialment
d’aquelles que encara resten silenciades,
com són les violències sexuals. Aquestes
jornades són l’expressió d’aquest compromís”, ha manifestat.
S’abordaran, des de la veu de les ponents,
temes estratègics com la hipersexualització de les dones i les nenes, entesa com
l’expressió de la nova misogínia i una
reacció patriarcal a la conquesta de drets
i llibertats de les dones. S’aprofundirà
en la construcció de narratives que, com
fa l’erotització de la violència, normalitzen la violència sexual, desvelant el que
s’anomena “la construcció material de la
violència simbòlica”.
S’analitzarà el contínuum de les violències
sexuals al llarg de la vida de les nenes, les
joves i les dones; es compartiran propostes
i serveis que donen resposta als malestars i traumes que afecten les dones i que
gairebé sempre les acompanyen en la seva
recuperació i resiliència.
Aquestes jornades són una ocasió per
reflexionar sobre el mite de la lliure elecció, sobre els paranys del consentiment i
sobre el poder revolucionari del “no” de
les dones, de la llibertat de dissentir. Se
sumen a l’esperit dels moviments globals
de denúncia que han protagonitzat les
dones arreu del món, com el #MeToo a
Estats Units, el #Cuéntalo a Espanya o el
recent #MeTooInceste a França, i permetran teixir noves aliances feministes per
denunciar i erradicar totes les violències
sexuals que pateixen les dones, nenes i
nens del món.
Inscripció prèvia a:
http://bit.ly/ JornadesViolenciesSexuals.

• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte d’Aparells recreatius i
expositors

Divendres, 19 de febrer
9.30 h. BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
a càrrec de Núria Parlon Gil, alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet.

• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de Mercats ambulants.

9.45 h. HIPERSEXUALITZACIÓ, LA
NOVA MISOGÍNIA
«Sexualització no és emancipació», a
càrrec de Rosa Cobo Bedía, sociòloga, professora de sociologia del gènere a la Universitat de Corunya i escriptora feminista.

• Taxa per a la prestació dels serveis de mercat.

• Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via
Pública en concepte de Guals.
• Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en determinades zones de la via
pública.
Els padrons romandran exposats al públic per un
termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, el dia 10 de febrer d’enguany i
estaran a disposició dels interessats al Servei de
Gestió Tributària d’aquest Ajuntament situat a la
Plaça d’en Joan Manent, s/n, en horari d’oficina.

11.30 h. Pausa Cafè
12 h. LA CONSTRUCCIÓ MATERIAL
DE LA VIOLÈNCIA SIMBÒLICA
«El porno, la invisibilització i l’erotització de les violències», a càrrec de
Mónica Alario Gavilán, doctora en estudis de gènere, autora de diferents articles
sobre pornografia i la violència sexual.
«Prostitució 2.0.» a càrrec de Mabel Lozano,
escriptora, guionista i directora de cinema.
15.30 h. EXPROPIADES. Violències sexuals i mercantilització del cos de les dones.
«Prostitució i violència sexual», a
càrrec d’Olga Baselga Calvo, activista feminista, traductora en @TradxAbolicion.
Membra de @ExterioresLGTBI.
«Neocolonialisme reproductiu», a
càrrec de Laura Nuño Gómez, professora
titular de ciències jurídiques i socials,
i coordinadora del Grau d’Igualtat de
la Universitat Rey Juan Carlos (URJC),
autora de Maternidades S.A. El negocio
de los vientres de alquiler.
«1001 violències contra les dones», a
càrrec de Nazanín Armanian, escriptora,
politòloga, professora de Ciències Polítiques
i relacions Internacionals a la UNED, especialista en la situació de les dones a l’Islam.
17.30 h. Pausa Cafè
18 h. RESISTÈNCIES GLOBALS:
«Quan les dones diuen NO», conferència
a càrrec de Marcela Lagarde y de los Ríos,
política, acadèmica, antropòloga, investigadora i destacada feminista mexicana.
«Una ira pròpia, el poder transformador de la ira de les dones», a càrrec de
Soraya Chemaly, periodista, escriptora,
activista feminista de prestigi internacional, autora del llibre «Enfurides, reivindicar el poder de la ira femenina».

Dissabte, 20 de febrer
10 h. EL CONTÍNUUM DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN LA VIDA DE LES
DONES, LES NENES I ELS NENS.
CIB_OBSERVATORI. Presentació «Informe sobre l'impacte de les violències
sexuals en la vida de les dones i les
nenes», a càrrec de Graciela Atencio,
directora de Feminicidio.net, Lourdes
Muñoz, directora d’Iniciativa Barcelona
Open Data i Silvia Migueiz, directora de
LA CIBA, Espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.
11h. TRAUMA I REPARACIÓ
«La petjada psicològica de la violència sexual», a càrrec de Laura Redondo
Gutiérrez, psicòloga jurídica i forense.
Docent i investigadora. Doctorada en
Violència Sexual.
«La psicoteràpia d’equitat feminista
per als malestars i traumes de les
dones», a càrrec de Pilar Pascual Pastor,
psicòloga especialista en violència de
gènere. Coordinadora de «Mujeres para
la Salud» i coautora del manual «La salud
mental de las mujeres: la Psicoterapia de
Equidad Feminista».
12.30 h. Pausa Cafè
13 h. LA CIBA_PROPOSTES
«Un model feminista d’abordatge de
les violències sexuals» Conferència de
tancament de les Jornades, a càrrec de
Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet i Maribel Cárdenas, directora de polítiques d’igualtat de l’ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet.

La CIBA se suma a la campanya 'No more Matildas'
per reivindicar el paper de les dones científiques
L’Ajuntament de Santa Coloma, a través de
La CIBA, se suma a la campanya «No more
Matildas», impulsada per l’Associació
de Dones Investigadores i tecnòlogues
(AMIT), que denuncia la invisibilitat de
les dones a la ciència, l’anomenat “Efecte
Matilda” i proposa reparar la injustícia i recuperar el llegat de les dones a les ciències.

La CIBA presentarà la campanya «No
more Matildas» als centres educatius de la
ciutat, i els hi oferirà una Caixa d’Eines per
potenciar les competències STEM (Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques). També organitzarà tallers específics
per a l’alumnat i es faran activitats de
difusió i formació per al professorat.

Aquesta iniciativa s’emmarca en la
Commemoració del Dia Internacional de
les Dones i les Nenes en la Ciència (11 de
febrer), que té per objectiu combatre els
estereotips i les desigualtats a les què
encara s’enfronten les dones a l’àmbit
científic i tecnològic. Només un 7,6% de les
persones científiques que apareixen als
llibres de text són dones, i aquestes

L’objectiu d’aquestes accions és reduir
l’esquerda digital i potenciar les competències científiques i tecnològiques de les nenes
i dones de la ciutat, fer de La CIBA l’espai de
referència i innovació en el desplegament
d’actuacions específiques per visualitzar
les aportacions de les dones, i potenciar la
presència i lideratge de nenes i dones en
l’àmbit de les ciències i les tecnologies.

representen només el 28% del personal
investigador del món. D’altra banda, tan
sols un 7% de les noies de 15 anys vol dedicar-se a professions tècniques.

Suspensió provisional
del preu públic per a
les terrasses de bar
Mitjançant resolució de data 3 de
febrer de 2021, la Tinenta d’Alcaldessa
de l’Àrea d’economia, serveis interns,
treball, universitats, innovació i transparència va acordar:
1.- Suspendre provisionalment l’aprovació del padró per la taxa d’ocupació i
aprofitament de la via pública dels establiments amb terrassa de l’exercici 2021.
2.- En conseqüència també deixar sense
efecte el seu calendari de cobrament.

Concentración,
el lunes 15 de febrero,
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista
de Santa Coloma de Gramenet hacen
una nueva llamada a participar en la
concentración que organizan, el lunes 15
de febrero a las 11 horas, en la plaza de
la Vila, por la defensa del sistema público de pensiones y los servicios públicos
para gente mayor.
Se recuerda a todas las personas que
deseen participar que mantengan la
distancia física de seguridad y que usen
mascarilla.

Atenció a l’OIAC
només amb cita prèvia
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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breus

la ciutat
Nous ajuts del Consorci Metropolità
per a la rehabilitació d'habitatges

Continuïtat del programa Erasmus +

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha reconegut l’empresa municipal Grameimpuls amb una acreditació que garanteix la continuïtat de l’Erasmus + fins, com a mínim,
l’any 2027. Aquesta distinció és, de moment, provisional, però permetrà
agilitzar els tràmits per tal que els/les alumnes dels cursos de formació
ocupacional puguin participar en aquest programa de mobilitat europea. El programa Erasmus + està subvencionat per la Comissió Europea. La iniciativa té la vocació de fomentar projectes de mobilitat amb
finalitat educativa per a diferents tipologies d’estudiants per afavorir la
inclusió. Grameimpuls ofereix aquest programa des de 2016.

Nova formació sobre emprenedoria en femení

El Consorci Metropolità de l'Habitatge
obre el període de sol·licituds per als ajuts
a la rehabilitació d'habitatges als municipis
que integren l'àrea metropolitana de
Barcelona. Com en edicions anteriors, són
gestionats per l'Oficina Local de
l'Habitatge, tant per a la informació com
per a la tramitació d'aquests ajuts.
Aquestes subvencions estan adreçades
a les persones propietàries i arrendatàries d’habitatges unifamiliars privats i
d’habitatges individuals privats en edificis
de tipologia residencial col·lectiva tant
si estan constituïts en règim de propietat
horitzontal com si no.

Actuacions subvencionables
· Actuacions d’obtenció o millora de
l’habitabilitat: Actuacions destinades a
què l’habitatge assoleixi les condicions
mínimes d’habitabilitat legalment exigides al Decret 141/2012, de 30 d’octubre.
· Actuacions d’adaptació de les
instal·lacions de l’interior de l’habitatge:
xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas
canalitzat, telecomunicacions i sanejament.
· Millores energètiques i de sostenibilitat: com són la millora de l’aïllament
de l’habitatge, la incorporació de proteccions solars en les obertures, el canvi de
tancaments, la substitució de làmpades i
lluminàries per altres de major rendiment
energètic, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
· Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge: en concret,
la instal·lació d’aparells elevadors,
la substitució de banyera per dutxa,
l’eixamplament o adequació de portes,
passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres.

Les actuacions anteriorment descrites, en
el cas d’habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre i quan estiguin
concebudes i s’executin sota els mateixos
criteris que les actuacions en habitatges
individuals ubicats en edificis de tipologia
residencial col·lectiva. El Consorci vetllarà
perquè la finalitat de la rehabilitació a
l’interior dels habitatges no es desvirtuï en
cap moment. No podran gaudir de les subvencions les obres o actuacions que hagin
estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud.

Terminis i quantia

El termini de presentació de la sol·licitud
d’ajuts i de la corresponent documentació es va obrir l'1 de febrer de 2021 i
finalitzarà el 31 de desembre de 2021.
Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds
i documentació en una data anterior a
aquesta data si s’ha exhaurit la dotació
pressupostària.
El percentatge subvencionable és del 35%
del cost de les obres, fins a un màxim
de 5000 euros per actuació. En cas
que l’habitatge s’incorpori a la Borsa de
Lloguer Social, que gestiona l'oficina local
d'habitatge de Santa Coloma, l'import de
la subvenció pot arribar a un màxim de
10.000 euros per actuació. La durada del
contracte de lloguer haurà de tenir una
vigència de com a mínim 7 anys a comptar
des de la data de finalització de les obres.
Per a informar-se i tramitar aquests ajuts
cal sol·licitar cita prèvia a través del següent enllaç: seuelectronica.gramepark.
cat clicant sobre l'agenda «informació
d'habitatge».
Oficina Local d’Habitatge de Santa
Coloma de Gramenet. 93 392 47 45 /
informacio@gramepark.cat /
www.cmh.cat (web del Consorci
Metropolità de l’Habitatge)

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls ha programat per
als dies 23 i 25 de febrer i 2 i 4 de març (de 14.40 a 16.30h) el taller
«Emprendre en femení». La formació té com a objectiu potenciar el
lideratge i la comunicació femenina, a partir de valors i actituds, així
com crear xarxes entre les emprenedores i empresàries participants.
El taller és gratuït i es realitzarà en format virtual. Les dones interessades a participar-hi hauran de fer inscripció prèvia a través de la pàgina web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat «Formació
per a persones emprenedores». Per a més informació o aclariment de
dubtes podeu trucar al 93 466 52 24.

Taller sobre ‘webinars’

Grameimpuls incorpora una nova píndola al seu catàleg de formacions en línia: «Els webinars: per a què serveixen i com trobar-los».
La formació té una durada aproximada de 5 hores i és gratuïta. Per
poder-la realitzar, cal fer inscripció prèvia al web www.grameimpuls.
cat (apartat «Formació»). Més informació al 93 466 15 65.

Assemblea de l’Agrupació el 25 de febrer

L'Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma celebrarà la
seva assemblea anual ordinària el pròxim 25 de febrer, a les 20.30
h, en primera convocatòria, i a les 21 h en segona. Aquesta trobada
enguany serà virtual per motius de seguretat i salut. L'acte és obert a
la participació de tothom. Les persones interessades a assistir-hi cal
que escriguin un correu electrònic a l'adreça soci@santacolomatotama.cat i se'ls farà arribar l'enllaç de connexió.

Finalitza la instal·lació de la prova pilot de jardineria vertical al Besòs

Els treballs de la prova pilot de renaturalització del mur del Parc fluvial del Besòs han
finalitzat, amb la instal·lació d’una estructura metàl·lica per garantir la intervenció
davant de possibles episodis d’avinguda del riu. Recordem que el passat 4 de gener,
el Consorci del Besòs va iniciar aquesta intervenció a l’altura del carrer Miquel Servet
(Sant Adrià del Besòs). Es preveu que la prova duri dos anys, i té com a objectius potenciar el parc fluvial i l’entorn del riu com a espai de refugi climàtic davant l’escalfament
global, així com afavorir la biodiversitat.

Dues noves pantalles solars
d’informació a la xarxa de bus
El 3 de febrer van entrar en funcionament dues noves Pantalles Solars
d’Informació (PSI) a dues parades importants de la xarxa de bus metropolità de
Santa Coloma, que indiquen el temps
d’espera de pas de les diferents línies de
bus urbà.
En concret, s’han instal·lat noves pantalles
d’informació a les parades de Plaça Olimpo-Francesc Macià (direcció Can Franquesa) i Rambla Sant Sebastià-Irlanda (direcció Badalona), millorant el servei de bus
metropolità a Santa Coloma. Amb aquestes
dues noves pantalles, hi ha a la ciutat un
total de 13 parades de bus amb informació
dinàmica sobre els temps d’espera de les
línies i incidències del servei.

L’alcaldessa es reuneix amb el nou rector de la Universitat de Barcelona El

passat 4 de febrer, l’alcaldessa, Núria Parlon, es va reunir amb el nou rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per
tal de continuar treballant plegats. Abans de la reunió, va tenir lloc la signatura del Llibre d’Honor per part del rector. Recordem que el Campus universitari de l’Alimentació
de Torribera està establert a la ciutat des del 2007, amb la signatura del Conveni entre
la UB i la Diputació de Barcelona, com a institució propietària del Recinte Torribera.
Actualment, aquest Campus ocupa més de deu mil metres quadrats de les trenta-quatre hectàrees del Recinte, amb aules, laboratoris docents i de recerca i una biblioteca
especialitzada en alimentació i nutrició.
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agenda
2a convocatòria d’ajuts
econòmics a l’alumnat
de l’Escola de Música

‘40 anys, 40 concerts’ és l’eslògan
de la nova temporada de l’Auditori
El programa està protagonitzat per
nous valors musicals internacionals
formats a Santa Coloma.

Del 15 al 19 de febrer s'obre el termini
de la segona convocatòria d'ajuts per a
l'alumnat de l'Escola Municipal de Música
Can Roig i Torres corresponent al curs
escolar 2020-2021. La despesa màxima
dels ajuts és de 4.000 €. L'import de cada
ajuda individual és l'equivalent al 20% de la
despesa total del curs per part de la família
(matrícula i quotes mensuals), amb un límit
màxim de 250 € per a cada ajut.
Per poder accedir a l'atorgament d'aquests
ajuts, els interessats/des han de presentar
les seves sol·licituts, que poden descarregar a www.gramenet.cat/ajutsescolamusica, a l'Oficina d'Informació i Atenció
al Ciutadà (OIAC) de l'Ajuntament. Es
recomana demanar cita prèvia al 93 462
40 90, de 9 a 14.30 h.

Nou curs virtual de
manipulació d’aliments
El 23 de febrer, de 15 a 19 h, tindrà
lloc un nou «Curs de manipulació d'aliments» en format virtual per videotrucada.
Es pot demanar més informació trucant al
93 385 79 04, enviant un correu a info@
santacolomatotama.cat o bé directament a
les oficines de l'Agrupació del Comerç i la
Indústria (carrer Sant Carles, 14).

Serveis bàsics d'atenció
• Emergències: 112
• Policia local: 93 462 40 10
• Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS):
93 462 40 88 / ebas4@gramenet.cat
• Comerç i teixit empresarial:
Grameimpuls: 93 466 52 24
(de 9 a 14 h y de 15.30 a 20 h) /
sfe@grameimpuls.cat
Ajuntament: comercsc@gramenet.cat
• Recerca d'ocupació:
Grameimpuls: 93 466 15 65 (de 9 a
14 h) / informacio@grameimpuls.cat
• Habitatge:
Oficina Local d'Habitatge (Gramepark): atén personalment però
només amb cita prèvia.
Contacte: 93 392 47 45 /
informacio@gramepark.cat
• Suport Contra la Violència a les dones:
CIRD (93 466 14 11/690 87 96 15)
i al 900 900 120 (les 24 h, 365 dies)

RECOLLIDA GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12

La temporada de l’Auditori del primer
semestre de l’any ja està enllestida. Amb
motiu de la commemoració del 40è
aniversari de l’Escola Municipal de
música, la programació d’enguany vol
retre tribut a músics professionals de
trajectòria consolidada que en el seu dia
van ser alumnes de Can Roig i Torres.
Durant aquests quaranta anys, més de
3.000 alumnes de la ciutat s'han format
musicalment a l'Escola, i alguns han esdevingut figures destacades, tot completant
el seu currículum en centres internacionals de música. La il·lusió i l'esperança,
que en el seu dia va posar el primer Ajuntament democràtic, ha donat fruit al cap
dels anys, esdevenint Can Roig i Torres
una excel·lent pedrera artística pel que fa
a música clàssica. Un projecte de qualitat,
que ofereix un valor afegit molt especial a
la nostra ciutat.
La programació estable que proposa
l'Auditori té com a protagonistes alguns
d'aquests músics i músiques que han
traspassat més enllà de les quatre parets
de la ciutat. L'agenda arrenca amb Alban Kwartet, capitanejada per Glòria
Expósito, formada al conservatori
d'Utrecht, amb una segona part a càrrec
de la soprano Adriana Aranda, formada al conservatori superior del Liceu (5

de març). Seguirà Quartet Calders,
integrada per Júlia Álvaro, també del
conservatori superior del Liceu, amb
una segona part amb la mezzosoprano Cristina Segura, que arriba des de
Ginebra (16 d'abril). Una altra proposta
la protagonitzarà Abel Iglesias al piano,
vingut del conservatori superior d'Aragó,
i una segona entrega per part d'Andrea
Talavero, formada al conservatori superior del Liceu (23 d'abril).
El piano d’Adrián Blanco interpretarà
obres del segle XX i XXI, com a músic format a la Manhattan School de New York
(7 de maig). La Camerata Gramenet
seguirà amb el piano de Bernat Sánchez,
format a l'ESMUC i Liceu (20 de maig).
Es clourà el cicle amb la soprano Elionor

Tres noves propostes virtuals del
programa de Memòria Històrica
VisibLESntk, el col·lectiu de Dones
Lésbicofeministes, organitza el 16 de
febrer (18 h) el diàleg-taller virtual
«Lesbianes, del somni republicà a l’exili
interior», en el que es proposa un recorregut per la vida i l’obra d’algunes de les
dones republicanes més rellevants, condemnades, posteriorment per la dictadura,
a viure el seu amor en la clandestinitat.
La dictadura franquista va suposar un pas
enrere pel que fa als drets de les dones i a
les llibertats de la comunitat LGTBI, que
eren totalment inexistents. A més, qualsevol manifestació d’aquestes llibertats
va ser condemnada de manera sistemàtica, fet que va obligar a viure de manera
clandestina a persones homosexuals i fins
i tot les va condemnar a l’exili. Enllaç:
meet.jit.si/Lesbianes-Republicanes.
El 16 de febrer (18 h) es durà a terme
la presentació online de la nova «Guia de
lectura de Memòria Històrica i Drets
Humans», organitzada per l’Ajuntament.
Enguany, el Fons Documental de
Solidaritat i Cooperació ha ampliat i actualitzat el seu contingut en publicacions de memòria
històrica i drets humans. Es convida a la ciutadania a accedir,
consultar i llegir aquests nous
llibres que s’afegeixen al catàleg
de la Biblioteca Central i que
estan a disposició de préstec.
Fa 20 anys es va crear el Fons
Joan Gomis a la Biblioteca
Central, especialitzat en drets

Martínez, formada al conservatori superior de Basilea, acompanyada al piano per
Isaac Rodríguez, format a Hoshchule
de Detmold. Blai Navarro, a l'acordió,
llicenciat al conservatori de Hèlsinki,
posarà el punt final (4 de juny).
El calendari de concerts segueix
amb un programa en paral·lel, que
l’integren la 3a Mostra Música &
Roig, que se celebrarà al mes de juny
en altres equipaments municipals com
les biblioteques, el museu i el teatre
Sagarra, la programació Can Roig i
Torres en concert, la Música SC
amb la presentació del darrer treball
del cantautor José Luis Ladera, que
porta per títol Cuarto, i el 6è Stage
d'Interpretació Musical.

El Rei Carnestoltes
convoca un
concurs virtual

humans, cultura de pau, cooperació i solidaritat, amb el fi de fomentar la lectura i
el coneixement sobre aquests temes. Sens
dubte, la memòria històrica com a gestió
del passat —veritat, memòria, justícia i
reparació— és essencial per a prevenir
violacions futures dels drets humans.
Canal de Youtube «Espai per la Pau».
També organitzat per l’Ajuntament, a
través de La CIBA, el 17 de febrer (18 h)
s’emetrà el documental «Las Sinsombrero» i es farà una taula rodona a càrrec de
la directora, Tania Balló. Aquest documental és el llegat artístic i intel·lectual de les
dones de la Generació del 27. Un recorregut
per la vida d’algunes d’elles, les quals van
ser referents avantguardistes i van trencar
amb les normatives socials i culturals de
l’època —que les reduïen als rols d’esposes i
mares—, atrevint-se a ser elles mateixes.
Inscripcions: martinezzs@gramenet.cat /
93 462 40 92 (ext. 3708). Enllaç: laciba.
gramenet.cat/RepublicanesAvantguardes

Nous llibres per al Fons Documental de Solidaritat i Cooperació

Enguany, a causa de la situació sanitària
produïda per la pandèmia de la Covid-19,
s’ha hagut de suspendre l’habitual Rua de
Carnaval. En el seu lloc, el Rei Carnestoltes
convoca un concurs virtual, obert a la
participació de totes les colomenques i els
colomencs. Fins al dilluns 15 de febrer,
les persones que vulguin participar-hi
podran enviar fotografies o vídeos amb les
seves disfresses. El dia 17, Dimecres de
Cendra, es presentarà al canal Ikonograma
de YouTube un vídeo recopilatori.
La Comissió de Festes valorarà les disfresses en les següents categories: «La més artística», «La més original» i «La més marxosa». Els premis tenen un caràcter simbòlic
i consisteixen en un diploma certificant la
victòria en la categoria respectiva.
Per tal de poder participar s'haurà
d'omplir el formulari que trobareu a
www.gramenet.cat/carnaval2021 i després enviar els arxius (fotos i/o vídeos)
per whatsapp a un número que us facilitaran un cop s'hagi rebut el vostre formulari. També podeu accedir a Ikonograma,
el canal cultural municipal a YouTube, a
www.gramenet.cat/ikonograma

