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L’Ajuntament engega la campanya per la
bona tinença animal ‘Tu també els estimes?’
El benestar dels animals, i unes condicions
de vida dignes i adequades, són l’objectiu

Santa Coloma va ser una de les primeres ciutats
grans que va tenir una ordenança al respecte

A Santa Coloma hi ha més de 5.000 gossos censats,
530 gats i 8 fures. L’Ajuntament ha posat en marxa la
campanya «Tu també els estimes?» amb l’objectiu de
sensibilitzar a la població amb animals de companyia
perquè compleixin tots els preceptes pel bon tracte i
per la preservació dels drets dels animals. Es distribuiran cartells de publicitat exterior per tota la ciutat i
també a les clíniques veterinàries i establiments
destinats als animals.

qualsevol animal domèstic ha de tenir: identificació (el microxip i cens), una revisió sanitària, les
vacunes necessàries i una desparasitació anual.
Recordem que abandonar gossos o gats al carrer està
castigat amb multa.
L’Ajuntament promou i defensa que sigui així, i en cada
intervenció que cal fer amb mascotes (convivència i
mediació, actes de la policia local, avisos de ciutadans,
queixes i suggeriments...) s’actua de manera coordinada per tal que estiguin en bones condicions i tinguin les
atencions adequades. Se segueixen les recomanacions
de l’OMS i de la UE, apostant pel concepte “Una salut”,
que vol dir que totes les espècies formem part de la
comunitat i que la salut dels animals repercuteix en
la salut humana i del nostre entorn.

Aquesta iniciativa sorgeix del treball amb entitats
animalistes de la ciutat i del procés participatiu del Pla
d’Acció Municipal 2020-2023, complint així amb un
dels compromisos de l’equip de govern per la cura i els
drets dels animals.

Ciutat defensora dels drets dels animals

Espais habilitats

Santa Coloma va ser una de les primeres ciutats grans
que va tenir una ordenança completa sobre tinença
animal (2010), i que prioritza el benestar dels animals, més enllà de normatives i tràmits burocràtics. En
aquest sentit, és de les poques poblacions en les quals
són gratuïts els tràmits per censar els animals i per
obtenir la llicència de gossos de races GPP (Gossos potencialment perillosos). També va ser de les primeres
ciutats d’Espanya que es va adherir al Pacte de Teguise,
per a demanar majors penes en el codi penal contra el
maltractament animal.

Santa Coloma disposa d’un espai habilitat al dipòsit municipal per poder tenir els animals recollits o
perduts fins que són traslladats al Centre Comarcal
d’Acollida d’Animals de Companyia (CCAAC), on són
esterilitzats, identificats i curats fins que troben una
família que els adopti.
D’altra banda, en els darrers anys l’Ajuntament ha
creat una xarxa d’espais per a gossos amb més de
2.300 metres quadrats repartits en vuit zones de la
ciutat, destinats al lleure, el benestar i la socialització
dels animals. Aquests espais, que han substituït els
antics pipi-cans, estan habilitats amb elements per a
l’entreteniment i salut dels animals, i es desinfecten i
analitzen de forma periòdica, per garantir que siguin
segurs i per facilitar la bona convivència.

L’ordenança municipal té un objectiu clar: fer que
es respecti el benestar dels animals i que tinguin unes
condicions de vida dignes i adequades, amb el dret
a l’alimentació i a la salut. L’Organización Colegial
Veterinaria (OCV) recomana quatre tractaments que
COM PUC CENSAR EL MEU GOS O EL MEU GAT

COM ELS PUC VACUNAR

COM PUC ADOPTAR

Si tens mascota, però encara no l’has censat,
només cal aportar la cartilla sanitària i el document de
col·locació del microxip a l’OIAC sol·licitant cita prèvia.

No és obligatori, però és molt recomanable vacunar-los de les
malalties més freqüents: brom, hepatitis, parvovirosi, leucopènia,
leptospirosi... (una única vacuna múltiple i una revacunació anual)

A Santa Coloma hi ha dues entitats protectores
que promouen l’adopció: Veu Animal i Reserva Fénix.

I des de principis de 2021, quan li posis el microxip a la teva mascota, ja quedaria registrada al cens
municipal de manera automàtica. (Amb un sol pas ja
es compleix la normativa i es protegeix l’animal).

Actualment a Catalunya la vacunació antiràbica és recomanable però no obligatòria.

Por la defensa
de los
animales
y el civismo,
por una
ciudad mejor

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

Les clíniques i consultoris de la ciutat t'informaran i assessoraran sobre quines vacunes i tractaments li calen.

Al Centre Comarcal d'Acollida d'Animals de Companyia (CCAAC), que acull i manté els animals perduts
i abandonats.
Més informació a:
93 115 0873 / atencioanimals.barcelones.cat

Desde el Ayuntamiento hemos iniciado una campaña de información y sensibilización ciudadana con la que queremos
dar un paso adelante como ciudad, en dos líneas prioritarias, el poder garantizar el bienestar animal, y el fomento la
buena convivencia entre vecinos y vecinas a partir del civismo. Tenemos que sumar esfuerzos, administraciones públicas, entidades y personas a título personal, para avanzar hacia una sociedad y unas ciudades más respetuosas con los
derechos y cuidados de nuestros animales de compañía. Porque nos hará mejores personas, seguro, y fomentará una
mejor vecindad.
Con la campaña municipal de concienciación ciudadana ‘¿Tú también les quieres?’ recogemos todos los aspectos a
seguir y mensajes a interiorizar, imprescindibles para proteger los derechos de nuestros animales de compañía, y para
cumplir con los deberes y la responsabilidad que implica la tenencia de mascotas en Santa Coloma. Quiero destacar,
en especial, aspectos fundamentales como la obligatoriedad de chipar al animal para evitar pérdidas o abandonos, de
censarlo como marca la ordenanza municipal, de hacerle sus vacunaciones correspondientes, de proporcionarle un
buen trato, una vida digna y una alimentación adecuada, entre otra responsabilidades. También hacemos hincapié en
la importante defensa de la cultura de la adopción y de la obligación ética y moral de no abandonarlos.
Otro aspecto clave es la necesidad de ser cívicos y cívicas para fomentar la buena convivencia entre vecinos y vecinas,
entre aquellas personas con mascotas y las que no las tienen. Esa relación diaria debe basarse en el respeto mutuo, en
el cumplimiento de las normas en el uso del espacio público que todas y todos compartimos, y en definitiva en el cuidado de la ciudad y la corresponsabilidad. Queremos mejorar la imagen de las personas con perros, desde la práctica activa del civismo como herramienta fundamental para mejorar las relaciones entre todas y todos. Por una Santa Coloma
más respetuosa con sus animales y con el espacio público. ¡Cuento con vosotr@s!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci
la ciutat
S'ha finalitzat el nou asfaltat i senyalització
viària al passeig de la Salzereda

En data 9 de desembre de 2020 per decret de la
tinença d’alcaldia, amb Resolució número 9.905,
es va aprovar inicialment el projecte anomenat
“Projecte bàsic i executiu reforma de l’entrada
lateral de l’edifici central de l’Ajuntament”,
redactat els arquitectes Joan Íñiguez Abadal
i Carles Lladó Royo, de l’empresa Taller ILLA
Arquitectes, S.C.P. amb pressupost d’execució
del contracte de 72.307,70 € més 15.184,62
d’IVA i amb un pressupost per coneixement
de l’Administració de 99.727,32 € (pressupost
d’execució per contracte de les obres, subministrament i muntatge de mobiliari i horaris tècnics
de redacció, direcció facultativa i coordinació de
seguretat i salut) desglossat de la forma següent:

Des del 24 de febrer s’estan portant a
terme els treballs del nou asfaltat i senyalització viària del passeig de la Salzereda,
entre els carrers Pompeu Fabra i Mossèn
Jacint Verdaguer. Avui divendres, està previst restituir la circulació un cop acabats
els treballs de pintura de la senyalització
viària del passeig.

• Pressupost d’execució per contracte de
72.307,70 € més 15.184,62 d’IVA.
• Despesa directa pel subministrament i muntatge de mobiliari que ascendeix a 8.000 €, inclòs
IVA i que queda exclòs d’aquest projecte bàsic
i d’execució, ja que formarà part d’un Plec de
prescripcions tècniques per a subministrament i
muntatge de mobiliari a l’OIAC.

Un renovat bulevard a Santa Coloma
El setembre de 2017 es va sotmetre a consulta ciutadana quina de les dues opcions
possibles era la més adient i es va imposar
el model en què es manté el passeig i el
parc al costat de les façanes. Un nou bulevard, un espai de passeig, d’estada i de joc
per a la canalla, que combina oci i comerç.
En una primera fase (entre c. Lluis Companys i c. Pompeu Fabra) es va eliminar
el pas de vehicles sota el pont vell, creant
una rotonda a l'encreuament amb el passeig Llorenç Serra.
A la segona fase, s’està actuant al tram que
va del carrer de Pompeu Fabra al de Mossèn
Jacint Verdaguer. Una actuació fruit també
de l’acord amb el veïnat i el teixit comercial.
entorn més sostenible i saludable

Aquesta remodelació forma part d'un
conjunt de projectes estratègics com ara
la Pinta Verda, el Pla de Mobilitat Urbana
i Sostenible, concretament el Pla de Barris
per a Vianants. Transformacions encaminades a la millora de la vida ciutadana, dels
veïns i veïnes, prioritzant els seus interessos
expressats en les diferents consultes i processos de participació, amb l'objectiu d'una
ciutat més amable per a tothom.

• Despesa directa per la redacció de projecte, direcció de les obres i la coordinació de seguretat i
salut que ascendeix a 4.235 € IVA inclòs

El projecte

Es renoven les clavegueres, les voreres, el
mobiliari urbà, la il·luminació, els espais
d’estada i els jocs infantils, i es crea un
carril bici a la calçada. Serà accessible per
a persones amb discapacitat gràcies a la
desaparició dels esglaons existents i a la
incorporació d’altres elements en la vorera.

L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació
pública, per un termini de 30 dies, exposat al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del dia
28 de desembre de 2020 al 10 de febrer de 2021
i publicat a la seu electrònica de l’ajuntament i
al BOP de Barcelona en data 28 de desembre de
2020 per tal que pogués ser examinat per totes les
persones interessades i deduir-se’n en el seu cas
les reclamacions i al·legacions que consideressin
pertinents, de conformitat amb el que preveuen
els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
i 37 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (ROAS) no havent-se presentat
cap al·legació ni reclamació al mateix durant el
període d’informació pública, per la qual cosa,
i tal i com diu l’Acord esmentat anteriorment,
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, a la
seu electrònica i Full municipal.

El nou passeig de la Salzereda en xifres
• 19.965 m2 de passeig (superfície total
en la qual s’intervé).
• 7.900 m2 de vorera, zones d’estada
tranquil·la, passeig i terrasses.
• 2.300 m2 de zona verda.
• 600 m2 de jocs infantils, en 6 zones de joc.
• 700 m de carril bici metropolità.
• 2 carrils d’aparcament, 137 places de
cotxe i 37 de moto.
• 205 arbres (50 conservats, entre ells
els falsos pebrers i d’altres).
• 154 fanals.
• 100 unitats de bancs i cadires.

El Ple aprova reforçar el servei de neteja a
centres escolars i edificis públics de la ciutat
El passat dilluns, dia 22, es va celebrar
el Ple ordinari de febrer, en el que es va
aprovar la modificació del contracte del
servei de neteja de centres escolars i edificis municipals per al primer trimestre de
l’any com a mesura preventiva per lluitar
contra la Covid-19. El Ple també va tornar
a aprovar inicialment l’Ordenança municipal de circulació per adaptar-la als canvis
del Reglament General de Circulació en
matèria de vehicles de mobilitat personal i
zones 30 km/h, entre d’altres punts.
El ple va aprovar la modificació del
contracte del servei de neteja dels edificis,
dependències municipals i centres docents,
com a mesura de prevenció de la transmissió
de la Covid-19, per al primer trimestre de
l’any (entre l’11 de gener i el 26 de març de
2021). Aquesta modificació és la resposta a
la necessitat de continuar amb els protocols
de neteja i desinfecció per prevenir
l’expansió de la pandèmia, i suposa un
increment de la inversió de 245.000 euros.

Ordenança de circulació

El ple va tornar a aprovar, inicialment,
l’Ordenança municipal de circulació per
incorporar les novetats del Reglament
General de Circulació pel que fa als vehicles
de mobilitat personal (VMP) i a la reducció
de la velocitat de circulació màxima del
trànsit a 30 km/h, amb l’objectiu de calmar
i pacificar el trànsit de vehicles de motor i
potenciar els modes de mobilitat sostenible.
Al ple ordinari d’octubre es va aprovar
inicialment la modificació puntual de
l’Ordenança de Circulació de Santa Co-

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, a la seu electrònica 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.

Contra els feminicidis

loma, amb l’objectiu d’incloure les noves
tendències relatives a bicicletes, patins
i altres vehicles de mobilitat personal
(VMP).
Durant el període d’al·legacions i consultes, el Govern d’Espanya va aprovar el 10
de novembre el Reial Decret 970/2020 que
modifica el Reglament General de Circulació. La norma supramunicipal va actualitzar la normativa sobre VMP, i va aprovar
la reducció a 30 km/h la velocitat màxima
a les vies urbanes d’un sol carril de sentit.
Per tal d’incorporar aquests canvis, ara
el ple ha tornat a aprovar inicialment
l’ordenança municipal.

Bonificació de l’IBI i l’IAE

Durant la sessió plenària també s’ha fet
la proposta d’aprovació de bonificació del
95% de l’IBI i IAE a tres empreses concessionaris d’equipaments esportius de la
ciutat: Placogest Sport, Duet Can Zam i
Duet Fondo.

La llei 16/2012 de 27 de setembre permet
als ajuntaments bonificar a les empreses
un màxim del 95% de l’Impost de Béns Immobles i de l’Impost d’Activitats Econòmiques, i les Ordenances Fiscals municipals
recullen aquesta possibilitat des de 2013.
L’Ajuntament, a causa de les circumstàncies socials, culturals, històriques,
artístiques o de foment de l’ocupació, ha
declarat l’activitat d’aquestes tres empreses d’especial interès o utilitat municipal
perquè se’ls pugui aplicar la bonificació.

Mocions aprovades
• Moció contra l’exclusió financera als
barris de la ciutat
• Moció sobre l’acord comercial UE-MERCOSUR
• Moció sobre les armes nuclears i de
suport al Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears

El dimarts 2 de març (20 h), el Grup
de Dones Artemis organitza, com tots
els primers dimarts de mes, una nova
concentració virtual 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 la faran persones adolescents del Centre Obert Moisès.

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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breus

la ciutat
Els delictes contra la llibertat
sexual han augmentat un 50%

Formació empresarial sobre les botigues online

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls organitza per als
dies 9, 11, 16 i 18 de març (de 14.30 a 16.30 h) un taller sobre les botigues online. L’objectiu principal d’aquesta formació és donar a conèixer a les persones participants els conceptes bàsics per poder tenir
una botiga en línia, especialment des del punt de vista estratègic i de
màrqueting, i ajudar a l’empresa a saber escollir eines i proveïdors/es.
La formació és gratuïta i es realitzarà en modalitat virtual. Les persones interessades hauran de fer inscripció prèvia a través de la pàgina
web (www.grameimpuls.cat). Per a més informació o aclariment de
dubtes cal trucar al 93 466 52 24.

Sessions de detecció de necessitats per a Entitats

L’Oficina d’Assessorament a Entitats (OAE) organitza dues sessions
de detecció de necessitats: 3 de març (18.30 h) i 6 de març (11 h), que
es realitzaran a través de Zoom (s’ha d’escollir un dels dos dies). El 24
de febrer, l’OAE va oferir una conferència per parlar dels nous reptes
que tenen davant les organitzacions (transformació digital, comunicació, planificació, diversificació de captació de fons econòmics, entre
d’altres); alhora que es va presentar un projecte per detectar possibles
dificultats en les àrees prioritàries, per a, més endavant, definir un
itinerari formatiu i donar un millor suport a les entitats. Inscripció
prèvia: www.gramenet.cat/sessioentitats. Més info: 649 384 344 /
oficinaentitats@gramenet.cat

Santa Coloma Sáhara organiza el Sáhara Maratón
Durant les Jornades «Dissentir per ser
Lliures», celebrades el passat 19 i 20 de
febrer, es va presentar l’Informe «#Totes»
sobre l’impacte de les violències sexuals
en la vida de les dones, les nenes i els
nens, a La CIBA, en el que es destaca un fort
increment dels delictes contra la llibertat
sexual a Espanya en els darrers anys. S’ha
passat de 8.125 fets denunciats el 2015 a
12.204 al 2019, un increment del 50 %.
L’alcaldessa, Núria Parlon, ha destacat:
“No podem tolerar que les dones joves pensin
que consentir i normalitzar pràctiques
sexuals violentes és una decisió individual,
d’alliberament i transgressió sexual. Aquest
model de sexualitat és un mecanisme per
controlar i sotmetre a les dones als desitjos
patriarcals”.
A l’analitzar les diferents tipologies de
delictes contra la llibertat sexual en detall,
destaca un increment exponencial de la
“pornografia de menors”. Des del 2013
ha augmentat un 103%, passant de 305
casos (2013) a 620 (2019). Si només tenim
en compte els darrers quatre anys analitzats, la categoria “altres” és la que registra
l’increment més elevat (78%), i inclou
els delictes d’abús sexual (sense o amb

penetració), assetjament, delictes de contacte mitjançant tecnologia amb persones
menors de 13 anys amb finalitats sexuals,
l’exhibicionisme, la provocació sexual i els
relatius a la prostitució.

%

El Sáhara Maratón es un evento deportivo que se viene realizando
desde hace 20 años en el territorio de los campamentos de personas
refugiadas, en la Hamada Argelina. La recaudación del Maratón se
destina íntegramente a la adquisición de alimentos y medicinas para
la población refugiada. Este año, debido a la pandemia, se realizará de forma simbólica desde cualquier municipio y lugar. El 28 de
febrero, de 10 h a 12 h, Santa Coloma amb el Sáhara colocará un
stand de inscripción e información en la entrada del parque Can Zam.
La inscripción será mínimo de 5€, con entrega de dorsal, obsequio
e información de circuitos. Se puede correr, caminar o simplemente
inscribirte y colaborar.

El 95% dels autors de delictes contra la
llibertat sexual a Espanya són homes, i
el 85% de les víctimes són dones
El 45,65% de les víctimes de delictes
contra la llibertat sexual a Espanya són
menors d’edat (nenes i nens)

Violència sexual a la parella

La violència sexual a la parella s’intensifica
i cronifica. Segons els resultats de la
Macroenquesta de Violència contra la
Dona de 2019, el 8.87% de les dones han
viscut situacions de violències sexuals
dins l’àmbit de la parella. D’aquestes, més
del 65% van manifestar que la freqüència
d’aquestes violències sexuals era setmanal o mensual, i un 13% pateix aquestes
violències tots o quasi tots els dies.

Grameimpuls atén 124 persones en
programes per a la diversitat funcional
L’empresa municipal Grameimpuls ha atès, durant l´any 2020, 124 persones en el
marc dels dos programes per a la diversitat funcional que gestiona: el programa Serveis
laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones
amb certificat de discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) i el de l’Oficina Tècnica
Laboral (OTL). L’objectiu d’ambdós programes és acompanyar en el procés d’inserció
laboral a persones que estan en tractament de salut mental o tenen diversitat funcional.
Del total de persones ateses 74 són homes i 50 dones, majoritàriament majors de 40 anys
(54,03%). En tot el període, s’han realitzat 1.759 actuacions, entre entrevistes inicials i
accions grupals. De moment, s’han inserit 33 persones, però encara no s’ha tancat el procés d’acompanyament. Les persones interessades a participar-hi en aquests programes
poden posar-se en contacte amb Grameimpuls a través del 93 466 15 65.

Fotografia del suplement Criatures del Diari ARA

Premi de teatre a l'Institut Ramon Berenguer IV
En el marc de la 17a edició dels Premis «Buero» de Teatre Jove, la Fundació Coca Cola
ha entregat el tercer premi de la fase nacional en categoria escolar ex aequo al grup
Companyia RB4 de l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet per la
seva obra «Fuenteovejuna» en un acte celebrat al centre escolar, en el qual han participat
el director del centre educatiu, Enrique Jimeno; el director del grup guardonat, Jordi
Pérez; i tres membres més del grup que ha representat la funció.

Què són els Premis «Buero»

Des de 2003 la Fundació Coca-Cola convoca els Premis «Buero» de Teatre Jove. Un concurs en què cada any, en les seves fases autonòmiques i nacional, participen més de 350
grups de teatre i prop de 7.000 joves entre 14 i 21 anys de tot el país que tinguin una obra
de teatre (preparada o en procés) que compleixi amb les bases. L'obra pot ser de temàtica,
gènere i forma lliure, i en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat.
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agenda
El cantautor colomenc
José Luis Ladera presenta
‘Cuarto’ a l’Auditori

Demà, 27 de febrer (19 h), el cantautor colomenc José Luis Ladera presentarà
el seu nou treball «Cuarto» a l’Auditori Can
Roig i Torres. Un disc gravat a Barcelona,
al costat del mateix equip amb el qual ha
treballat des de fa vint anys. Un cop més
torna a confiar en la producció de Miguel
Ángel Vera, «El Argonauta», responsable
dels seus tres treballs anteriors. En els dos
temes de presentació del nou disc, «El
Conjuro» i «El último cajón», Ladera ha
comptat amb dues grans col·laboracions:
Pedro Javier Hermosilla i Tontxu, importants referents en la seva carrera. Deu
temes sobre la vida quotidiana, la teva
vida, la d'ells, la de qualsevol.
El preu de l’entrada és 8 €, amb els descomptes habituals.

'La força de les paraules',
campanya per reforçar
la interculturalitat

‘Aquest país no descobert’ d’Àlex
Rigola estrena la temporada del Sagarra
Avui, 26 de febrer (19 h), arriba a
l’escenari principal del Teatre Sagarra
l’obra d’Àlex Rigola «Aquest país no
descobert que no deixa tornar de les
seves fronteres cap dels seus viatgers»,
inaugurant així la programació estable
d’aquesta temporada, i després de la
frustrada inauguració prevista pel 29 de
gener amb l’obra Calma, de Guillem Albà,
que va haver de ser ajornada a causa de la
pandèmia (7 de maig).
A «Aquest país no descobert», Rigola
explora els límits de l’escena amb una
proposta de teatre documental centrada
en les vivències “reals” de la seva protagonista, Alba Pujol, una dramaturga i
actriu que conversa amb el seu pare, catedràtic d’història econòmica, durant el seu
últim cicle de quimioteràpia. La pulsió de
la mort ens porta a la vida. Una adaptació
de les transcripcions d’aquestes converses
en les quals Cioran, Shakespeare, Lacan,
Gil de Biedma, els germans Cohen, el Dr
Benito, Eugenio i Peter Handke acompanyen al públic en el viatge.
Un espectacle sobre l’individualisme, el
neoliberalisme, la família, el que és immaterial, la humanitat, la supervivència,
l’amistat, l’amor... “Em van proposar fer un
espectacle sobre la mort, i ens ha sortit un
espectacle sobre la vida”, explica el director.

TEMPUS, teatre familiar
colomenc al Sagarra

Premi Butaca 2020
al millor espectacle
de petit format
Amb motiu de l’aplicació de les mesures
sanitàries, es fa l’assignació prèvia de butaques, s’aplica la distància física a l’interior
de la sala, hi haurà presa de temperatura i
dispensadors d’hidrogel i s’haurà d’utilitzar
mascareta durant tot l’espectacle.
Preu de l’entrada: 10 €, amb els descomptes habituals.
Més informació: teatresagarra.com.

Entrevistes a activistes dins al
programa de Memòria Històrica
El Servei municipal de Convivència,
Desenvolupament Comunitari i Civisme, el
Centre de Normalització Lingüística
l'Heura i el TERMCAT despleguen una campanya per fomentar la interculturalitat a
través del significat de les paraules. «La
força de les paraules» es concreta en un
vocabulari d'acollida, un recull d'una
cinquantena de termes bàsics relacionats
amb l'acollida de persones en les societats
de destí, la convivència social i la diversitat.
La llista de paraules l'han fet entre el Servei
de convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme i l'Heura, mentre que el TERMCAT s'ha encarregat de la redacció de les
definicions i l'edició del vocabulari en línia.
Els termes que inauguren la sèrie són "civisme" i "convivència", a càrrec de l'alcaldessa
Núria Parlon. Més informació a: www.
gramenet.cat/narrativesinterculturals

El 2 de març (18 h) es presentarà el
primer vídeo del cicle «Activistes pels
drets humans a Gramenet, construïm
Memòria Històrica», al canal de Youtube
de l’Espai per la Pau: «Memòria Històrica: dret a la veritat, justícia i reparació», a càrrec de Felipe Moreno.
Aquest projecte, organitzat pel Fons
Documental Joan Gomis-Biblioteca
Central i l’Ajuntament, forma part
del programa de Memòria Històrica de la ciutat, i constarà d’una sèrie
d’entrevistes a persones de la ciutat;
bona part d’elles van patir represàlies
per part de la dictadura franquista,
algunes han estat activistes pels drets
humans, i totes han patit d’una manera
o altra la seva vulneració.

El joc es realitzarà durant 2 o 3 dissabtes
de març (depenent del nombre de grups
o famílies participants). Es pot consultar
tota la informació a www.gramenet.cat/
pompeulab en el vídeo de promoció i en
la secció «Com jugar».
D’altra banda, el divendres 5 de març
(18.30 h) tindrà lloc una performance
de presentació de l’activitat que s’emetrà
a través del Canal Gramenet:
www.youtube.com/canalgramenet.

Envelliment Actiu
programación de marzo
Martes 2 (10 h) ¿Lloverá o hará sol?
A cargo de Univers Quark
Miércoles 3 (10 h) Lecturas al oído: Ruben Martínez. A cargo de Rubén Martínez
Viernes 5 (17 h) SONGSBUSTER
Música de películas: CINE CLÁSICO. A
cargo de Jordi Fernández

Les entrevistes formaran part del material
pedagògic que s’oferirà als centres educatius de secundària i batxillerat i centres de
formació professional de Santa Coloma,
però també tindran projecció pública i
serviran com a contingut per al projecte
«Memorial de Buchenwald 2021», de visita de joves colomencs a aquest camp de
concentració nazi a Alemanya.

Pompeu Lab presenta: 'Pirates del Besòs'
El Centre Pompeu Lab ja està distribuint
torns per a participar en l’activitat familiar
o entre amics «Pirates del Besòs». Es tracta
d’una aventura de caça al tresor utilitzant
tecnologia de realitat augmentada (RA), a
través del mòbil dels i les participants.

La companyia colomenca El que ma
queda de teatre estrena aquest diumenge 28 (12.30h) el seu nou espectacle
familiar, «TEMPUS». El muntatge convida
al públic a visitar el taller de Kalus (Joan
Fernández), un curiós rellotger que, tot
i no parlar, se les empesca per explicar
la història dels rellotges, demostrar que
arreglar un rellotge de paret pot ser
divertit o convertir-se en director d’una
orquestra ben especial. I tot ho fa acompanyat d’un pianista (Juanjo Marín),
que li posa música als seus moviments i
marca el tempus de l’espectacle.
Preu de l’entrada: 5 €
Reserves: info@elquemaqueda.com

La capitana Gràmina i el ferotge Columbus us esperen a l’illa Coloma. Voleu
navegar amb ells?

Martes 9 (10 h) ESPECIAL DÍA DE LA
MUJER: La fuerza de las mujeres en los
barrios y 25 años conquistando derechos. A cargo de Políticas de Igualdad
Miércoles 10 (10 h) Como explicar
un cuento a los nietos y las nietas. A
cargo de Berta Rubio
Viernes 12 (17 h) La historia de Catalunya a través de las novela. A cargo de
Martí Gironell
Martes 16 (10 h) Estrategias antirumores. A cargo de Xarxa de Valors
Miércoles 17 (10 h) Más allá de los
miedos, autocura del día a día. A cargo
de Isabel Rocatti
Viernes 19 (17 h) ESPECIAL DÍA DEL
PADRE: Especial día del Padre-Abuelo.
A cargo de Pilar Arlandiz
Martes 23 (10 h) En primera persona: Joma. A cargo de Joma
Miércoles 24 (10 h) La cocina de la
Loli: Crema de calabaza. Colaboración
de “La cuina de la Loli”
Viernes 26 (17 h) Remedios naturales imprescindibles para tenerlos en
casa. A cargo de Manantial de la Salud

