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Les Jornades Feministes tornaran a tenyir de
lila Santa Coloma per commemorar el 8M
La conferència inaugural abordarà com la crisi
sanitària ha tingut un major impacte sobre les dones

S’engega el Campus CIBA, un àgora de formació,
innovació i polítiques públiques feministes

Sota el lema «Seguim aquí, dempeus i fortes!»,
enguany les Jornades Feministes commemorem la celebració del 8M, Dia Internacional de la Dona, amb tota la
força que les circumstàncies de la pandèmia permeten. Es
proposen més d’una trentena d’activitats al llarg del mes
de març, la majoria virtuals, tot i que també s’han programat algunes accions a l’espai públic, organitzades des de
l’Ajuntament i les entitats feministes de la ciutat.

per dotar d’eines conceptuals i d’estratègies polítiques a
la ciutadania, i per avançar cap a un activisme global i
assolir l’abolició de la prostitució.
Les jornades seran gratuïtes i comptaran amb ponents de
trajectòria internacional, com la senadora francesa Laurence Rossignol, cabdal en l’adopció de la Llei abolicionista francesa, o Melissa Farley, doctora en psicologia clínica
amb 50 anys d’experiència, nombrosos articles i dos llibres
sobre la prostitució i tracta.

Ara fa un any es va inaugurar La CIBA, un nou
espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista, també coincidint amb el 8M. És per això que les
Jornades Feministes del 2021 són, malgrat tot, una ocasió
per a la celebració, afirma l’alcaldessa:“Celebrem que el nou
espai de La CIBA està en marxa i desenvolupant els objectius
fixats per a aquest primer any de vida. Entre ells, el de ser un
espai de reflexió i mobilització, des de l’àmbit local, però amb
una projecció global”.

AGENDA FEMINISTA

Manifest i conferència central
El 8 de març tindrà lloc la lectura online del manifest
unitari (18 h) pel Consell de les Dones. Després es farà
el passi del vídeo «Imprescindibles», un recull de petites
entrevistes que infants i adolescents del Centre Obert
Germina han fet a dones de Santa Coloma i Badalona
que han estat imprescindibles durant la pandèmia.
La conferència central «Crisi sanitària o crisi
patriarcal?» es durà a terme online el 10 de març
(18.30 h), i serà un diàleg amb la doctora Carme Valls
Llobet, metgessa endocrinòloga i reconeguda activista
en la defensa dels drets i la salut de les dones, en què
s’analitzarà com la crisi sanitària no només ha tingut un
major impacte sobre les dones, sinó que és el resultat de
les lògiques patriarcals, i permetrà compartir les alternatives des del feminisme.

Campus CIBA
Coincidint amb la celebració del primer any de La CIBA,
el passat dimecres, 3 de març, es va presentar el «Campus
CIBA», un espai formatiu flexible, plural, adreçat a les
dones de la ciutat i, alhora, global, en el que s’impulsaran
línies de formació pròpies i s’establiran aliances amb altres
institucions, grups d’investigació, entitats o referents del
pensament i les polítiques públiques feministes.

Celebramos
un #8M
diferente pero
sin renunciar
a la agenda
de las mujeres

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

Entre els diferents projectes formatius previstos, destaca l’Escola Abolicionista Internacional, els programes
adreçats a superar l’escletxa digital de gènere així com a
potenciar les vocacions STEM entre les dones (ciències,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i la Càtedra de
polítiques públiques feministes.

Escola Abolicionista Internacional
Avui i demà, 5 i 6 de març, tindrà lloc el Seminari
Internacional abolicionista en línia «Cap a un activisme global per l’abolició de la prostitució», en el que es
presentarà l’Escola Abolicionista Internacional i el seu
programa de formació online. Es tracta d’una iniciativa

• 5 i 6 març (17 a 20.30 h). Online. Seminari
internacional Abolicionista «Cap a un activisme global
per l’abolició de la prostitució».
• 5 març (18 h) Online. Diàleg «L’Agenda feminista
socialista».
• 6 març (12 h). Plaça de la Vila. «Paraigües per parar
la pluja de les desigualtats» Performance reivindicatiu
dels drets de les dones.
• 7 març (12 h). Plaça de la Vila. Passejada lila pels
espais naturals de la ciutat.
• 7 març (18.30 h) Jardins de Can Roig i Torres.
Concert de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona.
• 7 març (18.30 h) Online. Dones de Musicaula en
concert.
• 8 març (10 h). Plaça de l'Olimp. Caminada per les
dones, del Club Social Gramenet.
• 8 març (18 h) Online. Lectura del manifest 8M, pel
Consell de les Dones. Passi del vídeo #Imprescindibles.
• 9 març (10 h). Online. Passi dels vídeos «La força de
les dones als barris» i «25 anys conquerint drets»
• 9 març (18.30 h) Online. Taller «Un viatge Stop
Motion amb Lula Gómez i Les Suffragettes»
• 10 març (18.30 h) Online. Conferència central:
«Crisi sanitària o crisi patriarcal»
• 11 març (19 h) Online. Conversatori «L’agenda
feminista i les dones amb discapacitat»
Consulta aquí el programa complet:
laciba.gramenet.cat/Dones8M

Santa Coloma se suma al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un mes de actos y reivindicaciones para poner
en valor la agenda feminista real y la implicación de las entidades y del Ayuntamiento contra las desigualdades que
sufrimos por ser mujeres. Tenemos claro que esta pandemia no va a paralizar nuestras acciones contra las violencias
machistas —manteniendo las precauciones necesarias— ni nos va a hacer dar un paso atrás en la defensa de una igualdad real. La crisis sanitaria ha supuesto un retroceso en los derechos de las mujeres sin precedentes que se suma a los
intentos diversos de los que pretenden difuminar el sujeto político del feminismo y por tanto relativizar o desenfocar el
conjunto de desigualdades crecientes.
Desgraciadamente esta pandemia ha repercutido en el aumento de las violencias contra las mujeres y ha precarizado la
situación laboral de muchas. Desde el Ayuntamiento, conscientes de ello, en el último año hemos reforzado las políticas de atención directa a mujeres en riesgo de sufrir maltratos o que ya los sufren, a través del Centro de Información y
Recursos para la Mujer de La CIBA. También hemos reforzado los programas de empleo para las mujeres vulnerables,
con el objetivo de aumentar su autonomía e independencia económica. Precisamente hace un año que inaugurábamos
La CIBA, espacio de recursos para las Mujeres, Innovación y Economía Feminista, como gran centro de referencia en
la lucha por la igualdad y para la creación de nuevas oportunidades. Un año después, ponemos en marcha el Campus
CIBA, una escuela para la formación e investigación y para proporcionar el empleo y la autonomía a las mujeres.
Este #8M, volvemos a reivindicar la necesidad de acabar con todas la violencias sexuales y reproductivas –prostitución
y vientres de alquiler. Uno de los actos destacados será la inauguración de la Escuela Abolicionista Internacional, con
la que seguiremos luchando para erradicar la explotación sexual de las mujeres. Con las Jornadas Feministas del 2021
volveremos a demostrar que seguimos aquí, de pie y más fuertes que nunca.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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Nous ajuts municipals per a negocis
afectats per la pandèmia de la Covid-19

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 4 de gener al 16 de febrer de 2021 i publicat
a la seu electrònica de l’ajuntament i al BOP de
Barcelona en data 4 de gener de 2021, 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, publicantse de conformitat amb el que preveu l’article
38.2 del ROAS al BOP de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d’anuncis, al web municipal i Full municipal.

Ja es poden sol·licitar les noves línies d’ajuts
de l’Ajuntament adreçades a microempreses, persones autònomes, cooperatives,
establiments comercials, de serveis i de la
restauració de Santa Coloma de Gramenet que s’hagin vist afectades comercial o
econòmicament a conseqüència de la crisi
generada per la Covid-19. Els ajuts econòmics són de fins a 1.500 €, en funció del
nombre de tancaments que el negoci hagi
patit al llarg de la pandèmia. El termini estarà obert fins al 26 d’abril, i es calcula que
unes 500 empreses de la ciutat, aproximadament, se’n podran beneficiar.

Tipologies d’A juts

Amb l’objectiu de reactivar el teixit productiu local afectat per la pandèmia, es
contemplen tres línies d’ajuts:
Línia 1. Informació i assessorament en la cerca de recursos econòmics per millorar la capacitat financera
de les empreses participants.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar de forma
potestativa recurs de reposició davant l’òrgan
que l’ha dictat en el termini d’un mes comptats
des del dia següent al de l’última publicació en
el BOPB, DOGC, tauler d’anuncis, web municipal i Full Informatiu o bé, directament, recurs
contenciós administratiu davant el corresponent
Jutjat contenciós administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a l’última publicació.

Línia 2. Processos de reorientació
empresarial (noves estratègies corporatives, digitalització del negoci, canvi
d’activitat professional...).
Línia 3. Ajuts econòmics de fins a
1.500 € per a activitats donades d’alta
abans de l’1 de gener de 2020, que hagin
mantingut la plantilla des del 14 de març
de 2020 i fins al moment de sol·licitar l’ajut
i s’hagin vist obligades a tancar (total o parcialment) durant la primera onada de març
i la segona i/o tercera onada. Les activitats
que s’hagin vist obligades a tancar només
per l’estat d’alarma de la primera onada de
març podran sol·licitar fins a 1.000 €.

Com es pot participar?
• Contacta’n amb el Servei de Foment
Empresarial de Grameimpuls
Tel. 93 466 52 24
sfe@grameimpuls.cat
•w
 ww.grameimpuls.cat/
cita-previa/cita-previa-sfe
• Consulta a
www.grameimpuls.cat les
sessions informatives

Totes elles han de tenir l’establiment o domicili fiscal/social a Santa Coloma, o la persona autònoma ha d’estar empadronada a la
ciutat abans del 14 de març de l’any passat.
La persona beneficiària dels ajuts econòmics haurà de romandre donada d’alta
ininterrompudament almenys fins al pagament de la subvenció. Són compatibles
amb altres ajuts sempre que no es superi el
100% de la despesa subvencionada.

Despeses subvencionables

Les següents despeses sempre que
s’hagin produït i pagat entre el 14
de març de 2020 i fins a la data de
sol·licitud:
50% de les quotes de cotització al
RETA (no bonificades per altres ajuts o
prestacions)

On es tramita l’ajut
econòmic?

50% de les despeses de subministraments

• Presencialment a l’OIAC
amb cita prèvia (93 462 40 90)

50% de les assegurances de
l’activitat

•w
 ww.gramenet.cat amb
certificat digital

100% de les despeses de lloguer durant 6 mesos amb un màxim del
50% del total de la subvenció sol·licitada

100% despeses en material higiènic i preventiu davant la Covid-19
Aquesta iniciativa és fruit del Pacte
local per a la reconstrucció social,
econòmica i cultural signat el passat
mes de juliol per tots els grups municipals
i del Pla d’Acció Municipal 2020-2023
(PAM). En aquesta ocasió, els fons que
s’invertiran provenen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha atorgat
a Santa Coloma de Gramenet una subvenció per valor d’1.385.000 €, i d’aquests,
750.000 € es destinaran als nous ajuts per
a microempreses.

Sessions formatives
Per tal de donar a conèixer les característiques de l’ajut i la manera
de tramitar-lo, el Servei de Foment
Empresarial ha organitzat un cicle de
7 sessions informatives durant tot el
mes de març. Les sessions, que s’oferiran en format virtual, tindran lloc els
dilluns i dimecres en horari de migdia
i tarda. Es poden consultar les trobades programades i fer la inscripció a
través del web de Grameimpuls.

La Grama pren impuls en l’any de la Covid-19
Durant l’any 2020, en plena irrupció de
la pandèmia de la Covid-19, la Grama ha
circulat més que mai, generant un volum
d’1.204.552,31 Grames en pagaments dins
del teixit comercial i productiu de Santa
Coloma de Gramenet, el que suposa un
13,34% més que el 2019. Per tant, en un any
de gran afectació de les economies locals
pel context de crisi sanitària, la moneda
local Grama es consolida com a eina de present, i sobretot de futur, per a preservar el
teixit productiu de la ciutat i crear un entorn
econòmic i social més resilient.

La Junta de Govern Local, en data 9 de desembre de 2020, va aprovar inicialment el projecte
executiu anomenat “Projecte de deconstrucció del pavelló de Can Sisteré, edifici pont de
l’Ajuntament i construcció d’escala exterior”,
redactat per l’arquitecte Andreu Ibáñez Gassiot
i el seu pressupost d’execució per contracte de
548.896,45€ (IVA inclòs i seguretat i salut).

En el global, durant el període que va de
2017 a 2020, el 88,92% de la despesa que
l’Ajuntament fa en Grames amb el pagament de subvencions es queda en forma de
consum a comerços i empreses de Santa
Coloma (abans era només el 29,12%).
De les 914.764,97 Grames injectades,
mitjançant el pagament de subvencions,
s’ha generat un volum de circulació de
3.365.276,85 Grames, és a dir, cada
Grama invertida en el Circuit ha circulat
de mitjana 3,68 vegades dins del teixit

econòmic i social de la ciutat. Això es
tradueix en un total de fins a 38.853 transaccions, que suposen 38.853 interaccions
comercials, i socials, entre un venedor i
un comprador.
Es fomenten així les relacions socials
vinculades als circuits curts de comerç,
amb la Moneda Local Grama com a eina
d’impuls perquè el diner de Santa Coloma
es quedi i circuli més vegades i durant
més temps dins del teixit comercial i
econòmic de Santa Coloma.

El Ple Municipal, de data 22 de febrer de
2021, ha aprovat inicialment la modificació
de l’Ordenança municipal de circulació de
vehicles i vianants, amb la incorporació de modificacions substancials respecte a la primera
aprovació inicial del Ple Municipal de data 26
d’octubre de 2020.
Durant 30 dies, des de l’endemà de la darrera
publicació obligatòria, es poden presentar les
al·legacions a l’aprovació de l’Ordenança esmentada, d’acord amb el que disposa l’article 178
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. El període
d’al·legacions es publicarà a la seu electrònica
municipal (www.gramenet.cat).
L’esmentada Ordenança s’entendrà definitivament aprovada si no es formula cap al·legació
ni reclamació durant el període d’informació
pública, publicant-se el text íntegre d’aquesta en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al DOGC
la referència del BOP en el que s’hagi publicat
íntegrament el text.

Concentración,
el lunes 8 de marzo,
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 8
de marzo 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.

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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Ecometròpoli inicia una nova
programació d’educació ambiental

Primeres contractacions en el marc del ‘30 Plus’

Fa tres mesos que va arrencar la nova convocatòria del «Programa
30 Plus» i, des d’aleshores, 38 persones de la ciutat amb 30 anys o
més i en situació d’atur han estat contractades per més d’una vintena d’empreses del territori. Les empreses són de Santa Coloma,
Badalona, Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona.
El «Programa 30 Plus» està destinat a donar suport a les empreses en
la contractació de persones desocupades, subvencionant-ne 1.108,33€
bruts/mes del contracte i, alhora, permet afavorir la inserció laboral
de persones de Santa Coloma amb més dificultats, mitjançant la formació i l’experienciació professional. Més informació al 93 466 15 65.

S'invertiran 14,1 milions en promoció econòmica

L’empresa municipal Grameimpuls gestionarà enguany un pressupost
de 14,1 milions d’euros, gairebé el doble de l’aprovat inicialment.
Aquest increment respon a la voluntat de les administracions i el
govern local de donar resposta al context actual provocat per la pandèmia. Les àrees d’activitat en què es destinaran els recursos seran les
dels plans d’ocupació (42%), les d’ocupació i orientació laboral (30%)
i formació (17%), així com el paquet d’ajuts destinats a l’emprenedoria
i la promoció empresarial (11%). Es calcula que més de 800 empreses i unes 6.000 persones de la ciutat es beneficiaran enguany de les
actuacions i programes que contemplen les diverses partides pressupostàries.

II Concurs de fotografia «Flaix al Drac» Sant Jordi’21
El dilluns, 8 de març, s’inicia el programa d’activitats d’Educació Ambiental del
Centre d’Educació Ambiental municipal
Ecometròpoli corresponent a la temporada
de primavera i estiu, que inclou més d’una
trentena de tallers i propostes.
A Santa Coloma de Gramenet hi ha dos
equipaments públics que són referents en
matèria d’educació ambiental: el Centre
d’Educació Ambiental Ecometròpoli i l’Aula
Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz. Des
d’aquests espais es posa en marxa un programa d’activitats fins al juny que permetran l’observació i el coneixement del món
de la natura i l’ecologia. Alhora, hi haurà
interessants activitats a entorns naturals
de la ciutat com el Parc de la Serralada de
Marina i el Riu Besòs.

Propostes destacades

El programa manté algunes de les activitats habituals de seguiment de la biodiver-

sitat del municipi, com ara els anellaments
o el cens de peixos al riu Besòs, i també
continua amb l’aposta per l’agricultura
ecològica, l’astronomia, els fòssils, les
energies sostenibles, el consum responsable o el coneixement de la fauna i la flora
de la ciutat, entre d’altres.
Algunes de les novetats de la temporada
són el taller de «nengo», amb el que es
podrà aprendre aquesta tècnica japonesa
de sembra i, per als infants i famílies, el
teatre de titelles «La granota Carlota i els
seus amics del riu». Altres novetats destacades de la programació són els tallers
sobre meteorologia, la llum i l'espectroscopi, el dibuix naturalista o el megalodon
(un tauró gegant extint).

El Club Social Gramenet organitza la segona edició del concurs de
fotografia «Flaix al Drac» per celebrar la Diada de Sant Jordi, amb la
temàtica «Eso que tú me das»: “Fa un any en què les mostres d’estima
no han pogut ser les desitjades i per aquest motiu us convidem a reflectir
en imatges totes aquelles mostres d’afecte que en algun moment us hagin
arribat al cor”, expliquen els organitzadors. Cada concursant podrà
presentar un màxim de 2 fotografies fins al 16 d’abril. Les imatges
hauran de tenir un títol i es presentaran en format jpg (màxim 34x40
i mínim 18x24). Més informació a: 639 963 449 / csgramenet@fundació.salutmental.org

La Delegada del Govern ha visitat
La CIBA acompanyada per l’alcaldessa

Les famílies podran desenvolupar propostes d’educació en el lleure i millorar el coneixement de zones com ara la de la bassa
del Parc Ernest Lluch i la seva naturalització, que compta amb una gran quantitat
d’éssers vius que hi habiten, a més de les
diferents espècies de la fauna local, com
són els rapinyaires o les orenetes i avions.
Totes les activitats són gratuïtes i compleixen amb les mesures higiènic-sanitàries de
prevenció per fer front a la Covid-19. Cal
inscripció prèvia trucant al 618 007 230 o
al correu ecometropoli@gramenet.cat

Properes activitats
•F
 em papallones i libèl·lules
amb material de rebuig!
7/03 (11.30 h), Aula ambiental de
Can Zam Isabel Muñoz.
•E
 l Megalodon: un tauró prehistòric
7/03 (11.30 h), al Centre d’Educació
Ambiental Ecometròpoli

Es busquen voluntaris per descobrir
papallones al parc de Can Zam

El passat dimarts, la delegada del
Govern a Catalunya, Teresa Cunillera,
va visitar La CIBA, Espai de recursos per
a dones, innovació i economia feminista,
donant així inici a la ‘Setmana Lila 2.0’,
organitzada per la Delegació del Govern
per commemorar el 8M amb una setmana d’actes i activitats entorn de la
igualtat.

Al març, l’Observatori metropolità de
papallones posa en marxa una nova fase de
seguiment de papallones diürnes, i arriba a
Santa Coloma, on es durà a terme al Parc de
Can Zam. L’mBMS comprèn una sèrie de parcs
i platges on, de manera periòdica, diversos
equips de persones voluntàries s’encarreguen
de fer un seguiment estandarditzat de la
riquesa i l’abundància de papallones.

La delegada del Govern va visitar La CIBA
acompanyada de l’alcaldessa, Núria Parlon, que es va mostrar “contenta perquè és
molt important pel projecte feminista de La
CIBA la implicació de totes les institucions”,
i va afegir: “Anem de la mà amb la Delegació en la promoció de la igualtat entre homes i dones en un projecte com aquest, que
té una projecció nacional i internacional”.

Els voluntaris que s’adhereixin al projecte
duran a terme el seguiment cada 15 dies,

i comptaran amb el suport i formació
d’experts. Més informació: p.guzman@
creaf.uab.cat / Raul.Velasco@uab.cat /
alcantara@amb.cat.

Teresa Cunillera va poder conèixer els
serveis que s’ofereixen a La CIBA, com el

Centre d’Informació i Atenció Integral a
les Dones (CIRD), i el programa dedicat
al foment de l’economia social, solidària
i feminista on s’incorpora la perspectiva de gènere. També els projectes que
s’impulsaran aviat, com el Nou Hub de
coneixement que pretén acostar ciutat
i universitats o les diferents iniciatives
per a la innovació, com espais de coworking o aules de formació, on es compartirà coneixement i es fomentarà la
col·laboració.
Cunillera va destacar que La CIBA
és un projecte “pioner en favor de les
polítiques d’igualtat de gènere i únic a
tot l’Estat”, i va fer èmfasi en la “importància de la creació i impuls d’aquest
tipus d’iniciatives que treballen per a
la reducció de les desigualtats i per a
l’empoderament de les dones tant en
l’àmbit personal com professional”.
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agenda
S’inaugura la temporada
musical de l’Auditori
Can Roig i Torres

Santa Coloma es converteix en territori
de dansa durant la Quinzena Metropolitana
Santa Coloma participa activament en
la quarta edició de la Quinzena de Dansa
Metropolitana. A partir d’avui, 5 de
març, deu municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Badalona, Barcelona,
Cornellà, el Prat, Esplugues, l’Hospitalet,
Sant Cugat, Terrassa i Viladecans) faran
possible gaudir de més de 240 activitats al
voltant de la dansa.
Hi haurà una variada oferta d’espectacles
per a tots els públics, així com conferències, tallers i, fins i tot, cinema sobre
dansa en línia, a través de la col·laboració
amb el festival Choreoscope i la plataforma Filmin.

Avui, 5 de març (19 h) s’inaugura la
temporada musical a l’Auditori Can Roig i
Torres, que s’allargarà fins al juny. Arrenca
amb un concert de Glòria Expósito, al
violoncel, i Àlex Ramírez, al piano, que
combinaran la primera i la segona escola de
Viena sobre l’escenari amb quartets de
Joseph Haydn, Alban Berg i Anton Webern.
En la segona part, Adriana Aranda,
soprano, formant duo amb Simon Maisano, guitarra, interpretaran el programa
«Paisajes de Latinoamérica», en el que
ofereixen un recorregut per una part del
repertori llatinoamericà del segle XX.
Interpretarem obres del folklore argentí
de Carlos Guastavino i dels compositors
brasilers Heitor Villa-Lobos i Jayme
Ovalle. Un viatge a través de diferents
geografies, paisatges i colors d'un territori
molt extens i ric en el qual es fusionen
diverses cultures.

El calendari colomenc s’iniciarà el pròxim
12 de març amb l’espectacle «La set i
la revolució» de la companyia Osso Club,
dirigida pel ballarí mallorquí Pep Ramis
al Teatre Sagarra. L’endemà, 13 de
març, la companyia Sacude presentarà
l’espectacle «Euphoria», amb una posada
escènica inèdita de dansa aèria al Parc
Europa, enfront dels edificis Cubics. Se’n
faran dos passes, 12 h i 13.30 h.
El cap de setmana següent, la companyia
Laboratoria presenta «Y perdí mi centro», amb un espectacle a mig camí entre
el flamenc i la dansa contemporània al

Teatre Sagarra. La companyia anglesa
Humanhood representarà «Sphera», en
dues sessions matinals (12 h i 12.30 h), al
nou espai d’en Molí d’en Ribé, als jardins
de la torre Baldovina. La cloenda anirà
a càrrec del ballet de Cristina Hoyos, el
20 de març (19 h) al Teatre Sagarra,
com a espectacle inclòs dins del Festival
Flamenc-ON.

Santa Coloma acoge la segunda edición
del festival internacional Flamenc-ON
Semana didáctica
del Festival Flamenc-ON
Del 3 al 6 de marzo tiene lugar la
Semana didáctica del Festival FlamencON en Aura Fórum (Edificio Aura Seguros,
plaza de la Vila). Hoy, 5 de marzo
(19 h), se realizará la conferencia ilustrada «Figuras Flamencas Fundamentales» a
cargo de Rafa Chacón.

Processos sumaríssims
als alcaldes republicans:
el cas de Celestí Boada

El dimecres 10 de març (19 h) tindrà
lloc la taula rodona «Processos sumaríssims als alcaldes republicans: el cas de
Celestí Boada» al Centre d’Art Can Sisteré,
en el marc de la vuitena edició del programa de Memòria Històrica a Santa Coloma.
És una iniciativa d’ERC Gramenet, i
comptarà amb els historiadors Pau Vinyes,
Queralt Solé i Juanjo Gallardo.
L’alcalde Celestí Boada és una figura republicana de la ciutat sovint oblidada per la
memòria històrica colomenca. Com molts
d’altres, després de la guerra va romandre
al país confiant que, com no tenia les mans
tacades de sang, no patiria la repressió,
però fou executat després d’un procés sumaríssim. La seva trajectòria dins de la ciutat i la seva tasca com a alcalde a finals de
la república és clau per entendre l’esdevenir
de Santa Coloma després de la guerra. Inscripcions: aroman@esquerra.cat

Durant 15 dies, la dansa tornarà a ocupar
els carrers, les places, els teatres i les
fàbriques d’aquestes ciutats. Dansa de
tots els estils i per a tothom, artistes
internacionals i nous talents, espectacles
que sorprendran el públic i propostes que
convidaran a ballar. Perquè Dansa Metropolitana és una celebració de les arts del
moviment.

El miércoles, 3 de marzo, se presentó
la segunda edición del festival FlamencON, una de las propuestas más importantes del Estado en cuanto a promoción y
divulgación del arte flamenco.

Este festival consta de cuatro semanas
durante el mes de marzo que abarcan distintas disciplinas y expresiones artísticas
que lo sitúan en el podio de los mejores
que se celebran en España.

Esta iniciativa, organizada por la
Fundación Aura Seguros con el apoyo
del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet, llevará a diversos escenarios
de la ciudad una programación que discurre desde las actuaciones de grandes
estrellas del panorama flamenco internacional como Miguel Poveda, Diego
Carrasco o el Ballet de Cristina Hoyos,
que ocuparán diversos escenarios de la
ciudad, hasta experiencias de formación
que tendrán lugar en distintos espacios
públicos de Santa Coloma.

Durante la presentación, a la que ha asistido la alcaldesa, Núria Parlon, se ha detallado el programa y las distintas ofertas
que incluye. La alcaldesa, acompañada
por el CEO de Aura Seguros José Martínez, empresa colomense que organiza el
evento, ha destacado: “Es muy importante
la vertiente docente de este festival. Su
consolidación era un gran objetivo y en ese
sentido hemos conveniado su presencia en
Santa Coloma hasta el próximo 2023”.
Todo el programa en: www.flamencon.es

El 6 de marzo (11 h), el guitarrista y
compositor Ricardo Fernández del Moral
hará una clase magistral de cante y guitarra flamenca. Y por la tarde (19 h), hará
un recital.

