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Arrenca el període de portes obertes als centres
educatius de la ciutat per al curs 2021-22
Les jornades de portes obertes d’escoles i instituts
enguany es duran a terme de forma virtual

Es llença una campanya per orientar a les famílies
en el procés d’elecció del centre educatiu

Unes 2.400 famílies de la ciutat hauran d’escollir durant
les pròximes setmanes el centre escolar on estudiaran les
seves filles i fills el curs 2021-22. Enguany, la pandèmia de
la Covid-19 condicionarà les tradicionals jornades de
portes obertes, que s’hauran de dur a terme, majoritàriament, de forma virtual, a causa de les mesures sanitàries
establertes.
L’Ajuntament ha activat nous canals de comunicació
per suplir aquestes jornades; s’ha creat un apartat sobre
preinscripció i matrícula escolar en el web municipal
www.gramenet.cat, on es pot conèixer tota la xarxa
d'escoles i instituts de la ciutat, i es poden fer visites
virtuals i passejades en 360° per descobrir cada centre:
el projectes educatiu, les instal·lacions i espais, l’equip
docent, el funcionament i la metodologia de treball
amb l’alumnat. Alguns centres, de forma puntual, oferiran visites presencials.

Es faran visites virtuals i
passejades en 360º per conèixer
les instal·lacions i a l’equip docent
A més a més, aquesta setmana s’ha encetat una campanya informativa especial per acompanyar a les famílies, i
poder-los-hi aportar tota la informació dels centres escolars de la ciutat, així com resoldre’ls tots els dubtes que
els hi puguin sorgir.
D’altra banda, s’han penjat píndoles informatives en format de vídeos en el web municipal, on hi ha dades sobre el
procés de preinscripció, baremació dels punts, un cercador
d’escoles i les orientacions per la tria de centre. Si tot i així,
hi ha dubtes, es pot reservar cita per a una atenció presencial, telefònica o telemàtica a través de l'Oficina Municipal
d'Escolarització (OME).

OME
• Per demanar cita prèvia: 93 462 40 90 /
www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa
• Per enviar una consulta:
escolaritzacio@gramenet.cat / 93 462 40 58

Fent costat a
les famílies
en una nova
etapa de vida
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Orientacions per triar centre educatiu

Els diferents centres educatius també organitzaran videoconferències, en les que es podrà conèixer l’equip directiu
i el projecte educatiu. Les dates i horaris s’han de consultar a la web de cadascuna de les escoles i instituts instituts
i també estaran disponibles al web municipal.
Els infants que comencin l’escola a P3 podran fer les
preinscripcions del 15 al 24 de març, mentre que
l’alumnat que hagi de començar l’educació secundària,
podrà fer la preinscripció del 17 al 24 de març. També
caldrà seguir aquest procés de preinscripció si es vol
canviar de centre educatiu o bé si no s’estava a l’institut
durant el curs anterior.

En aquests pròxims mesos moltes famílies inicieu l'important procés de triar el centre escolar on estudiaran els vostres
fills i filles. Per a acompanyar-vos en aquest camí, iniciem una campanya informativa plantejada per a resoldre els vostres dubtes i tot allò que necessiteu saber sobre les llars d’infants, escoles i instituts de la ciutat. Aquesta pandèmia ha
plantejat molts reptes i dificultats que, des de l'àmbit educatiu, se superen dia a dia amb la professionalitat, el compromís i la responsabilitat del conjunt de la comunitat educativa i el suport de l'Ajuntament. Per a continuar garantint un
projecte d'escola segura i de qualitat, s'ha dissenyat una campanya informativa adaptada a les circumstàncies —majoritàriament amb visites virtuals a les escoles i instituts— i enfocada a les famílies amb nens, nenes i adolescents que
cursaran P3 o 1r d'ESO durant el curs 2021-22.
Des de l’equip de govern que presideixo apostem per un projecte d'educació inclusiva i de qualitat, com a eina per a
aconseguir la igualtat d'oportunitats dels i les colomenques. Treballem amb un horitzó clar, l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), acompanyant les famílies, les escoles i els infants per
a l'èxit educatiu i la realització de totes les persones.

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

Com a ‘Ciutat Amiga de la Infància’, distintiu que ens va atorgar UNICEF, continuem sumant esforços per a la promoció, protecció i defensa dels drets de tots els nens i les nenes de la ciutat. A més del ‘Consell de la Infància’ i del projecte
‘Fils’ de criança compartida, vull destacar el ‘Programa d'activitats educatives complementàries’, amb el qual promovem
valors com la protecció del medi ambient i la igualtat, el foment de les relacions afectives saludables i la prevenció de
totes les violències. A més, aquest serà el novè curs del programa municipal de beques-menjador, amb el qual vam ser
pioners en l’àmbit estatal. Són projectes que impacten en la vida de moltes famílies i que ajuden a garantir una infància
en igualtat de condicions.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

Unes 500 persones a l’atur i en ERTO
es beneficiaran dels cursos de formació
Prop de 500 persones de la ciutat en
situació d’atur i afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) es beneficiaran dels cursos de
formació que l’Ajuntament de Santa
Coloma, a través de l’empresa municipal Grameimpuls, oferirà aquest primer
semestre de l’any.

La durada dels cursos oscil·la entre les
250 i les 920 hores i tots inclouen un
mòdul de formació professionalitzadora i
un període de pràctiques en empreses de
Santa Coloma i de municipis veïns. Les
persones que superin el curs obtindran
un certificat de professionalitat que acredita que tenen coneixements i aptituds
per desenvolupar una activitat laboral
d’acord amb les necessitats del mercat de
treball.
A més, per aconseguir la inserció, les
persones participants comptaran amb el
suport del personal tècnic de l’empresa
municipal, a través d’un procés de tutorització i acompanyament a la seva tornada a
la vida laboral.

Al llarg dels pròxims mesos, es posaran en marxa 34 cursos
Durant els pròxims mesos, es posaran en marxa un total de 34 cursos de formació: 26 del
programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP); 6 de la Casa d’Oficis —adreçada a joves de la ciutat— i 2 de gestió administrativa, a través del programa SEFED. Els
cursos estan relacionats amb les següents especialitats: atenció a les persones, hostaleria
i turisme, electricitat i electrònica, energia i aigua, neteja industrial, comerç i màrqueting
i gestió administrativa, entre d’altres. Amb capacitat per a 15 alumnes —excepte els de
la Casa d’Oficis, que en són per a 10—, les accions formatives es realitzaran a l’Escola de
Restauració, La Ginesta i el CFT, centres de formació de Grameimpuls.
Les persones interessades podran obtenir
més informació sobre el perfil d’accés,
procés de selecció i característiques dels
cursos a les oficines centrals de Grameimpuls (c. de Rafael Casanova, 40), per
telèfon (93 466 15 65) o a la pàgina web
(www.grameimpuls.cat).

Aquests cursos estan promoguts pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball
i Migracions, el Fons Social Europeu i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i són gestionats per l'empresa municipal Grameimpuls.

Al març s'iniciaran les obres per crear un nou
tram de carril bici a la Rambla del Fondo
Dins del programa «Bicivia Metropolitana» impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Santa Coloma
de Gramenet farà un pas més en
l’objectiu de connectar la ciutat amb
Badalona i Barcelona. La propera
construcció del carril bici a la Rambla
del Fondo vol continuar promovent la
mobilitat ciclista i contribuir al canvi
d’hàbits en la mobilitat quotidiana de la
ciutadania, de manera que es pugui
avançar en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, la millora de la salut i la
qualitat de vida urbana.
L’àmbit d’actuació dels treballs previstos
comprèn la Rambla del Fondo fins al
límit amb Badalona. S’inclou les obres a
les voreres, de semaforització, senyalització horitzontal i vertical. Les afectacions d’aparcament i trànsit seran
comunicades amb temps d’antelació a
tot el veïnat.

L’objectiu és avançar
en la lluita contra la
contaminació atmosfèrica,
la millora de la salut i la
qualitat de vida urbana
El 8 de març s’iniciaran les obres
d’implantació d’un nou tram de carril bici
a la Rambla del Fondo. La durada estimada dels treballs serà de 2 mesos i es pretén
donar continuïtat al carril bici existent al
passeig Llorenç Serra, que ja funciona a la
ciutat des de juny de 2019.

El pròxim dilluns, 22 de febrer, es
començarà amb els treballs de millora de
la seguretat viària i de la mobilitat per a
vianants al carrer Masnou. S’ampliarà la
vorera per a l’ús de vianants (amb pilones) i
se suprimirà el cordó d’estacionament que
es troba al seu marge esquerre.
Amb aquesta intervenció es millorarà la
seguretat viària en la circulació, ja que
l’amplada de la calçada existent no és suficient per allotjar un carril de circulació i un
cordó d’estacionament, i s’ampliarà l’espai
reservat per a la mobilitat de vianants en
un carrer amb les voreres molt estretes.
Aquesta intervenció vol potenciar el caràcter residencial del c. Masnou, que forma
part de la xarxa viaria veïnal amb prioritat
per a la mobilitat de les persones a peu.

L’oferta formativa inclou més d’una
trentena cursos de diverses famílies
professionals. Aquestes accions formatives
tenen com a objectiu facilitar l’accés al
mercat laboral de les persones preferentment desocupades o demandants de feina,
a través de la qualificació professional, així
com millorar la competitivitat de les
empreses del territori.

Certificats de professionalitat

Treballs de millora
de la seguretat viària
al carrer Masnou

Rbla. Sant Sebastià, via de convivència

A banda d'aquest carril bici, que serà bidireccional (circulació de bicicletes i patinets
en ambdós sentits de la marxa) i segregat
de la calçada destinada a la circulació del
trànsit, també es transformarà la Rambla
Sant Sebastià en una via de convivència
(velocitat màxima limitada a 30 Km/h),

de manera que a la mateixa sigui possible
circular amb qualsevol mode de mobilitat
(bicicleta, patinet, turisme, motocicleta,
autobús, etc.) per la mateixa calçada,
sense la necessitat d'habilitar una infraestructura diferenciada.
Amb aquestes dues actuacions,
s'aconseguirà completar la Bicivia Metropolitana 5, que connecta la ciutat de
Barcelona amb Santa Coloma de Gramenet i Badalona, ja que es donarà continuïtat al carril bici bidireccional segregat
construït a l'eix Pont Vell - Passeig Llorenç
Serra - Plaça de la Vila a través de tot el
municipi (entre els límits dels termes
municipals de Barcelona i de Badalona).
El pressupost d’execució previst és de
206.267,95 €.
En paral·lel, durant el segon trimestre
de 2021 està previst que estigui enllestit
i en funcionament el tram de la Bicivia
Metropolitana 8, que uneix la platja
de Sant Adrià de Besòs amb Montcada i
Reixac, passant per Santa Coloma -pel
marge esquerre del riu Besòs- que s'està
construint dins del projecte de Reforma
del Passeig de la Salzereda Fase II (tram
entre C/Pompeu Fabra i la Rotonda de
Can Peixauet).
L'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, conjuntament amb l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, treballa
decididament en la promoció i l'impuls
de la mobilitat sostenible, afavorint la
mobilitat ciclista i a peu. L’execució de
camins/vies ciclables està cofinançat per
la Unió Europea i forma part del programa FEDER Catalunya.

Concentración,
el lunes 22 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
22 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.

Oficina de atención
de la Defensora
La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet ha reducido el servicio presencial en atención a las
medidas sanitarias vigentes, pero continúa
abierta para atender consultas y quejas de
los vecinos y vecinas de la ciudad, siempre
con cita previa.
Se puede contactar, en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes, a través de los
teléfonos 93 462 40 12 o 627 709 730
(también por whatsapp) o por el correo
electrónico defensora@gramenet.cat, para
organizar una videoconferencia o una
entrevista presencial.

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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la ciutat
El PSC torna a ser a Santa Coloma
el partit més votat a les eleccions

Noves píndoles al catàleg de formació en línia

Grameimpuls incorpora dues noves píndoles al seu catàleg de formacions en línia: «Crea un portafolis digital atractiu» i «Fes el teu CV
amb eines digitals». Ambdues formacions tenen una durada aproximada de 5 hores i són gratuïtes. Per poder-les realitzar, cal fer inscripció prèvia al web www.grameimpuls.cat (apartat «Formació»). Més
informació al 93 466 15 65.

Tallers ‘Millor que nou, reparat’

Ja es poden fer les inscripcions als tallers de reciclatge «Millor que
nou, reparat», organitzats per l’Ajuntament amb la col·laboració
del Departament de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Des d’ara i fins al febrer, es duran a terme aquests tallers virtuals
sobre reciclatge de diferents àmbits: manteniment i estalvi, cuina
d’aprofitament, tèxtil, informàtica i electrònica, etc. L’objectiu és
fomentar la cultura d’aprofitament de recursos, disminuir el volum
de residus, estimular la creativitat mitjançant la reutilització així com
donar una segona oportunitat als objectes. Per consultes i inscripcions: www.gramenet.cat/millorquenou

Nou compte a Spotify per divulgar el català
A Santa Coloma de Gramenet, el Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha
estat el més votat a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer, amb un total de
14.000 sufragis (41,67 % dels vots
emesos). En segona posició ha quedat
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
amb 5.015 vots (14,93 %), seguida de Vox,
amb 3.319 vots (9,88%), i En Comú Podem
(ECP), 3.296 (9,81%). Ciutadans (C’s), que
en els darrers comicis autonòmics (desembre 2017), va ser la força política més
votada, han quedat en cinquena posició,
amb 2.850 vots (8,48%), seguits per Junts
per Catalunya (JxCat), 1.601 (4,77%),
Partit Popular (PP), 1.508 (4,49%), i la
CUP, 1.144 (3,40%).

R ècord de baixa participació

Han estat uns comicis marcats per la pandèmia de la Covid-19, un dels motius de

l’elevada abstenció, que s’ha disparat fins a
un màxim històric. Només la meitat de les
persones amb dret a vot a Catalunya han
assistit a les urnes (53,55%), la participació més baixa de la història de les eleccions
al Parlament. Respecte al 2017, la participació ha caigut més de 25 punts. Ara fa
tres anys havien anat a votar el 79,09% de
les persones electores.
A Santa Coloma, la participació encara
ha patit una davallada més gran. Només
el 44,42% dels 76.747 colomencs i colomenques cridats a les urnes han exercit
el seu dret a vot, enfront del 78,62%
que ho van fer el 2017. Això ha fet que
la majoria de partits hagin perdut vots,
encara que el percentatge hagi pogut
pujar respecte al 2017. El nombre de vots
en blanc ha estat de 259 (0,76%), i hi ha
hagut 492 vots nuls (1,44%).

Les jornades ‘Dissentir per a ser
lliures’ tenen lloc avui i demà
Avui i demà (19 i 20 de febrer) tenen
lloc 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,
que es duen a terme de forma virtual,
compten amb la participació d’una
quinzena de figures destacades de l’àmbit
acadèmic, polític i de l’activisme social,
que aborden la temàtica d’una forma
multidisciplinària.
Els actes han arrancat avui a les 9.30 h,
amb la benvinguda i presentació de
l’alcaldessa, Núria Parlon, que ha destacat el compromís de Santa Coloma en
la prevenció de les violències masclistes,
“molt especialment d’aquelles que encara
resten silenciades, com són les violències
sexuals”. Posteriorment, les ponents han
començat a abordar 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.
També 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.

#Cuéntalo

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.

Amb la finalitat de divulgar el català en l'àmbit musical i fer més
atractiu l'aprenentatge de la llengua, el Consorci per a la Normalització Lingüística ha creat un compte propi a la plataforma virtual
de Spotify, pensat per a totes les persones que, arreu del món, volen
aprendre, cantar i sentir en català. A més, es tracta d'un recurs didàctic que pot ser molt útil per als alumnes dels cursos de català, els
participants del Voluntariat per la llengua i, en general, els usuaris
de totes les accions del Consorci per promocionar l'ús de la llengua,
com el programa «I tu, jugues en català?». El compte CPNL conté
16 llistes amb més de 850 cançons, així com un recull de temes per
aprofundir en la cultura, la història, la poesia, la literatura o les
variants dialectals del català, que permeten donar a conèixer la
cultura a través de la música.

Conferència ‘Reptes de les entitats
en context de pandèmia’
El 24 de febrer a les
18.30 h tindrà lloc la
Conferència online
«Reptes de les entitats
en context de pandèmia», organitzada per
l'Oficina
d'Assessorament a
Entitats (OAE), que
tractarà els reptes de
les entitats en el context
d’incertesa generat per
la Covid-19, i que donarà el tret de sortida
a un estudi de les necessitats actuals de les
organitzacions de la ciutat. L’anàlisi
permetrà definir una sèrie de recursos
formatius per una millor adaptació i
resposta de les entitats a aquests temps de
dificultats. La Conferència durarà una
hora, i es realitzarà a través de la plataforma zoom. Cal inscripció prèvia a:
www.gramenet.cat/reptesentitats.
Aquesta iniciativa forma part d’un nou
projecte de suport a entitats en context de
pandèmia de l’Oficina d’Assessorament
a Entitats. L'OAE porta des de l’any 2017
donant resposta a les consultes sobre
gestió interna de les organitzacions
sense ànim de lucre a través del Servei
d’assessorament gratuït dirigit a entitats i
grups no constituïts com a tal de Santa Coloma de Gramenet. “Conscients que l’actual
realitat d’epidèmia evidencia repercussions

i posa en joc l’acció de la xarxa d'entitats
ciutadana”, l’OAE ha creat un nou projecte a través del qual oferir un nou suport i
recursos enfront de la situació creada per
la Covid-19.
A banda de la conferència, es farà arribar
a totes les entitats una newsletter quinzenal d’actualitat i utilitat pel món
associatiu, que s’enviarà mitjançant el
mòbil, i on s’explicaran els nous recursos
de l’Oficina, notícies i materials d’utilitat
per al dia a dia de les entitats. Cal subscripció a www.gramenet.cat/newsletteroae. La primera newsletter tracta sobre
com aconseguir el certificat digital i eines
de finançament anual pel 2021.
Les novetats es poden trobar a la web de
l’OAE: www.gramenet.cat/oae. Per a més
informació: 649.384.344 / oficinaentitats@gramenet.cat

Campanya ‘Per un esport lliure de sexisme i LGTBIfòbia’
L’Ajuntament ha impulsat la Campanya «Per un esport lliure de sexisme i LGTBIfòbia»,
amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia al futbol (19 de febrer). S’ha produït material audiovisual amb esportistes locals que expressen el rebuig al sexisme i la
LGTBIfòbia i el seu compromís amb un esport inclusiu, igualitari i respectuós. Aquest
material s’ha divulgat al web i a les diferents xarxes socials municipals, amb l’objectiu
de sensibilitzar a la població.

Assitència gratuïta.

En el partit de futbol sala de l’Industrias Santa Coloma-Barça, del passat 9 de febrer,
també es va dur a terme una acció de sensibilització, amb pancartes i text llegit per
part dels periodistes que retransmetien el partit.

Cal inscripció prèvia a:
http://bit.ly/JornadesViolenciesSexuals

D’altra banda, s’ha elaborat un «Decàleg per un esport lliure de sexisme i Lgtbifòbia», amb l'objectiu que les entitats i els clubs esportius s’hi sumin.
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agenda
Concert en 3/4 de Bernat
Bofarull a l’Auditori

Mostra fotogràfica al Parc Fluvial del
Besòs: '11 anys de Diaris de viatges'
Fins al 17 d'abril es podrà veure al Parc
Fluvial del Besòs (entre el carrer de Lluís
Companys i el passeig de Llorenç Serra) la
mostra fotogràfica «11 anys de Diaris de
viatges. Fase 1: Sensibilització social i
educació per al desenvolupament».

Avui, 19 de febrer (19 h), està
programat, a l’Auditori Can Roig i Torres,
el Concert en 3/4 «Fora de catàleg», amb
Bernat Bofarull (violí, viola i piano). És una
síntesi musical del seu confinament, una
barreja eclèctica en tots els sentits. Amb la
col·laboració d’Andrea Talavero (violí) i
Paula Piñero (contrabaix). Inclourà obres
de Fité, Bach, Mozart, Schubert, Debussy,
Toldrà, Mompou, Evans...

‘Dona, doneta, donota’,
al Teatre Sagarra

Es tracta d’una mostra que estava prevista
per al desembre de l’any passat, però que
es va haver d’anul·lar per la riada que hi va
haver al riu Besòs. És l’onzena edició del
cicle expositiu de fotografia social «Diaris
de Viatges». Des de 2010 s’han programat
44 mostres a la Sala Riu del Centre Cívic
Riu. Fins a l’arribada de la pandèmia de la
Covid-19, les exposicions del cicle, organitzat per l’Ajuntament, han estat fidels a la
seva cita, tot un referent de l’àmbit metropolità en matèria de sensibilització.
«Diaris de Viatges» ha tocat temàtiques
com la igualtat de gènere, la defensa dels
drets humans, les persones refugiades,
el medi ambient o l’educació per la pau,
entre moltes altres, i ha comptat amb la
participació de referents internacionals
del fotoperiodisme, amb cabuda preferent per a l’autoria local.
L’exposició que es podrà veure al parc
fluvial del riu Besòs, «11 anys de Diaris
de Viatges», és un recull del bo i millor de
l’obra programada durant aquesta dèca-

El dissabte, 20 de febrer (19 h), el grup
de teatre de Santa Coloma Clis, Clis i Nyac
portaran al Teatre Sagarra l’obra «Dona,
doneta, donota», una obra feminista i
divertida, de Maria Aurèlia Capmany i
Avel·lí Artís Giner Tísner.

#

Feu-vos una foto
per compartir a
les vostres xarxes
amb el hashtag
#11AnysDiarisViatges

da, que es presentarà en tres fases. La primera, sota el lema «Sensibilització social i
educació per al desenvolupament», inclou
set treballs que fan palesa la importància de la consecució d’una societat més
compromesa amb la transformació local
i global, i amb el desenvolupament humà
sostenible, inclusiu i equitatiu.
Les imatges d’aquesta mostra són de
Ruido Photo:«Àfrica en femení»; Nuria

López: «Sex and Revolution»; Territorios
libres: «Pasaportes»; Mingo Venero: «Vacances en pau»; Joan Cabañas: «Riures
solidaris»; Anna Boyé: «Matriarcats»,
i Sergi Bernal: «Recordar després de
l’oblit: Buchenwald».
Més informació a: www.gramenet.cat/
cooperacio / Facebook: Espai per la Pau
i la Cooperació / Twitter: @scgramenet
#SCcoopera

Les millors disfresses del Carnaval 2021
Us presentem les tres disfresses guanyadores del concurs virtual convocat pel Rei Carnestoltes amb motiu del Carnaval 2021, escollides
per la Comissió de Festes. Podeu veure el vídeo recopilatori de totes les persones que hi han participat al canal Ikonograma de YouTube.

El tema és la història de les dones a través
del temps i el feminisme. Com diu la Maria
Aurèlia Capmany, “Qui ens podria privar de
la rialla?” Riem, doncs, que la història de la
humanitat és tan sorprenent, és tan injusta,
que ens dona material abundant per a la
burla i fins i tot la gresca més estripada.

Xerrada online
sobre l’antic poble iber

La més ARTÍSTICA

La més ORIGINAL

La més MARXOSA

Noves propostes del programa de Memòria Històrica

El pròxim dijous, 25 de febrer
(18.30 h), el Pompeu Lab organitza una
xerrada online sobre el món de l’antic
poble iber. Com eren els nostres avantpassats? Què ens han deixat en herència? Una
activitat de fusió d’història, antropologia i
ciències comportamentals amb l’expert
José L. Muñoz i la col·laboració de Francisco Ramírez, fundador i president dels
Ibers de Santa Coloma.
No és necessària inscripció. Emissió en
directe pel Canal Gramenet:
www.youtube.com/canalgramenet

El dimecres 24 de febrer (18 h),
Àgora LGTBI presentarà online el
programa «Referents», organitzat per
l’Ajuntament. Es tracta d’un recull de
material audiovisual de diferents àmbits
artístics i culturals, i un espai d’equitat per
a dones i persones LGTBI, que pretén
donar veu i visibilitzar les aportacions de
diferents erudites que han format part, al
llarg de la història, d’aquesta comunitat.
Per assolir la igualtat de drets, llibertats i
el reconeixement social del col·lectiu, es
vol reivindicar la falta de referents
culturals LGTBI i defensar la igualtat
d’aquestes persones en un àmbit tradicionalment vinculat als homes i, sobretot, als
homes heterosexuals. Activitat en línia:
https://meet.jit.si/AgoraLGTBI/Referents
El dijous 25 de febrer (19 h), tindrà
lloc a Ca la Sisqueta (Av. Santa Coloma,
104) la taula rodona «Amnistia i Ruptura», organitzada per CUP_Gent de Gra-

en l’actualitat cal revisar com s’ha arribat
fins aquí i què es va fer i deixar de fer en
aquells anys, i molt important, quin paper
van jugar els diferents actors socials i polítics. Per això, sota el títol: «Constitució Espanyola, Règim del 78 i procés d’amnistia:
ahir i avui», es vol posar un granet de sorra
en la recuperació de la memòria històrica
tot situant elements de l’actualitat. Inscripcions: gramenet@cup.cat.
menet, i amb la intervenció de Gabriela
Serra i Juanjo Gallardo.
Els anys 1977 i 1978 van ser anys
d’esperança per alguns i de continuïtat
del règim per d’altres. La Llei d’Amnistia
de 1977 i el pacte Constitucional de 1978
a l’Estat espanyol no van trencar amb
el franquisme ni van donar resposta als
crits de canvi i transformació per la qual
molta gent va estar lluitant. Per avançar

I, per últim, el divendres 26 de febrer
(18 h), es presentarà al Canal de Youtube
«Espai per la Pau», l'exposició en línia
«Vacances en Pau», del fotògraf documental Mingo Venero, organitzada per
l’Associació Santa Coloma amb el Sàhara
i l’Ajuntament, amb la col·laboració de
Plataforma Territorios Libres i Fons Documental Joan Gomis-Biblioteca Central.
L’exposició recull l’última estada d’infants
sahrauís a Santa Coloma de Gramenet en
el marc del projecte Vacances en Pau 2019.

