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L’Oficina d’Habitatge ha tramitat ajuts per al
pagament del lloguer a 2.000 famílies el 2020
La inversió global d’aquestes prestacions ha
ascendit a 2,57 milions d’euros
Un dels eixos bàsics de la política d’habitatge de
l’Ajuntament és garantir el manteniment de l’habitatge a
les famílies amb risc d’exclusió social. Per assolir aquest
objectiu, hi ha diferents línies d’ajuts adreçades a diversos
col·lectius, així com una línia de prestacions econòmiques
d’especial urgència. Aquestes últimes tenen com a finalitat aturar l'acció de desnonament judicial per impagament
del lloguer, o d'embargament de l'habitatge per impagament de quotes hipotecàries, i possibilitar la permanència
de la persona sol·licitant i la seva família.
L’Oficina local d’Habitatge és una eina fonamental de
l’Ajuntament per a desplegar aquestes i d’altres polítiques d’habitatge. En el darrer any, ha tramitat 2.099
sol·licituds a les diferents convocatòries d’ajuts, concretament un 24,5% més que el 2019, per un import global de
2,57 milions d’euros.

S’han atès 44.000 persones, un 7% més que durant
el 2019, la majoria per telèfon o correu electrònic

Atenció al públic 2020

Sol·licituds tramitades 2020
Renovacions
de sol·licituds
16

Presencial
17.241
Telefònica
21.846

Sol·licituds
MITMA
1.576
Per correu
electrònic
4.859

D’altra banda, l’Oficina ha atès 43.946 consultes, un 7%
més que el 2019. Destaca la reducció de l’atenció presencial (17.241), a causa de les mesures establertes per la
pandèmia de la Covid-19, que s’ha suplert amb un increment de l’atenció telefònica (21.846) i mitjançant correu
electrònic (4.859).

Sol·licituds
Gent Gran
120
Sol·licituds
COVID
387

Tipologies d’ajuts
De les 43.946 consultes ateses el 2020, un 48% han estat
referent als ajuts al lloguer. L’Oficina d’Habitatge tramita
anualment els ajuts per al pagament del lloguer que convoca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i també
gestiona les subvencions per al pagament del lloguer del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA).
Cada any s’obren diferents convocatòries, unes per a
renovar prestacions d’anys anteriors, i d’altres per a nous
sol·licitants.
Aquests ajuts s’atorguen per concurrència competitiva i hi
ha uns barems on es prioritzen els col·lectius més vulnerables (gent gran, famílies nombroses o monoparentals,
persones amb discapacitat, etc.). L’import màxim dels
ajuts concedits és de 200 euros mensuals, per a ajudar a
fer front a les despeses de l’habitatge de lloguer del qual
ha de ser titular la persona sol·licitant.

Ninguna
familia
sin hogar

Sol·licituds tramitades 2015-2020
Any 2015 / 842
Any 2016 / 1.435

TOTAL ATENCIONS:

43.946

Un 7% més que a l’any 2019

Durant el 2020 es van obrir 4 convocatòries d’ajuts per
al pagament del lloguer, a més de la de prestacions
d’urgència especial, que sempre està oberta. La major
part dels ajuts que es van tramitar van estar vinculats
amb les subvencions MITM, adreçades a persones en

Any 2017 / 1.303
Any 2018 / 1.436
Any 2019 / 1.685
Any 2020 / 2.099

risc d’exclusió social, un total de 1.576. La resta es van
repartir de la següent forma: 387 ajuts per a persones
arrendatàries afectades per l’impacte econòmic i social de
la Covid-19, 120 subvencions per a persones majors de 65
anys i 16 renovacions.

Santa Coloma es una ciudad muy densa y con poca disponibilidad de espacio para construir vivienda pública. Además,
las consecuencias de esta pandemia están inicidiendo en que muchas familias no puedan pagar el alquiler o la hipoteca
de sus hogares. Conscientes de esta doble realidad, estructural y coyuntural, desde el equipo de gobierno que presido
estamos encaminando las políticas de vivienda hacia dos direcciones: ayudar a los colectivos más vulnerables a mantener y/o acceder a viviendas dignas, y promover la rehabilitación de edificios de las comunidades de vecinos y vecinas.
Un ámbito importante de apoyo son las ayudas al alquiler y para la actualización de edificios de viviendas envejecidos.
Para ello, el Ayuntamiento, a través de la Oficina Local de Vivienda (OLH), ubicada en las dependencias de la empresa
municipal Gramepark, está destinando importantes recursos económicos y esfuerzos compartidos en colaboración con
otras administraciones supramunicipales. La atención a la ciudadanía es una prioridad para nosotr@s, sobre todo el
apoyo a aquellos/as colomenses con más problemas de acceso o de mantenimiento de sus viviendas habituales, es decir
los colectivos más vulnerables (gente mayor, gente joven, familias numerosas, familias monoparentales y personas con
discapacidad, entre otros).

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

En sólo cinco años hemos duplicado las solicitudes de ayuda tramitadas en la OLH para el pago del alquiler. Durante
el año vigente vamos a poner en marcha nuevas convocatorias de ayudas, adaptadas a los diferentes colectivos, con
la colaboración de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA). Además, mantenemos de manera permanente, las prestaciones de urgencia especial, para afrontar
situaciones de emergencia en el ámbito de la vivienda y, en definitiva, para facilitar la permanencia de las familias en
el hogar donde viven, así como el acceso a una nueva vivienda en caso de pérdida. Nuestro objetivo es garantizar que
todas las familias colomenses tengan una vivienda digna, y que ninguna familia de la ciudad se quede sin hogar.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

breus

PSC

Obert el termini de
subvencions per al lloguer
per a majors de 65 anys

Esteve
Serrano
Portaveu

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Un nou impuls a les polítiques d’habitatge
L’habitatge ha esdevingut, en la nostra ciutat, i en moltes d’altres del nostre entorn, un repte de primera magnitud. Per això, per al govern municipal de Santa Coloma és una prioritat. I aquesta determinació s’ha traduït,
malgrat la pandèmia, en l’impuls d’un conjunt de polítiques que ofereixen un fort impacte en la ciutadania.
En primer lloc, hem reforçat al màxim la prevenció i l’acompanyament de les famílies en casos d’emergència
habitacional, de deutes relacionats amb l’habitatge i de casos de pobresa energètica.
Però també treballem amb una mirada estratègica per al futur de la nostra ciutat, mitjançant la promoció de
nous habitatges, així com a través de la rehabilitació i la recuperació d’espais ja construïts.
Recentment hem impulsat modificacions de planejament que ens permetran finalitzar la 3a fase del Front Fluvial del Besós, que inclou la construcció de 168 nous habitatges públics en règim de lloguer. Aquesta iniciativa
permetrà també la recuperació del Complex de les Oliveres per a habitatge dotacional per a joves. Precisament,
la modalitat d’habitatge dotacional és la que hem fet servir per als 48 habitatges per a gent gran a l’Antic Miguel
Hernández, promoció per a la que recentment hem obert les inscripcions i que aviat posarem en servei.
En la senda de la rehabilitació i la recuperació, trobem els projectes de reconversió de locals municipals en planta baixa, el programa de tanteig i retracte i també el conveni de cessió d’habitatges per a emergència social amb
la SAREB. I per suposat la continuació de les ACR, que es veuran ampliades i reforçades, en col·laboració amb
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Projectes innovadors, impulsats pel govern presidit per Núria Parlon, per donar resposta a una necessitat bàsica
de la ciutadania, que contribueixen a eradicar les desigualtats de la nostra vila, alhora que asseguren una recuperació social i sostenible per a la ciutat.

Más de un año de pandemia

Jesús
Sánchez
Portaveu

En nuestra ciudad podemos ver el efecto paseando por cualquier calle, o hablando con cualquier vecino; algunos
llevan meses en ERTE y otros han tenido que cerrar su negocio o bajar definitivamente la persiana de su bar o su
restaurante.
Desde Cs, siempre hemos defendido las propuestas, las soluciones; por encima de la ideología y, en estos momentos, quisimos ponernos al servicio de la ciudad y llegamos a firmar un Pacto Local con el resto de fuerzas
políticas para, desde la lealtad, trabajar buscando el interés general ante esta emergencia.

El Benestar Animal com a prioritat social
Per En Comú Podem el benestar animal és una prioritat, perquè els animals domèstics no acompanyants són
responsabilitat de totes. La cura dels animals presenta a més una vessant social molt important que no hem
d’oblidar. Els animals domèstics no només han de ser atesos en casos de patir maltractament o d’abandonament,
també en els casos d’atenció a persones amb vulnerabilitat que ja no poden fer-se càrrec dels seus acompanyants, defuncions dels propietaris i en aquells casos de violències masclistes que els animals de companyia
poden ser utilitzats com eina de xantatge.
Per aquests motius des d’En Comú Podem Santa Coloma vam demanar un increment de la dotació pressupostària municipal per a Benestar Animal, tant pel CCAAC (Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de
Companyia del Barcelonès) com per les entitats animalistes de la ciutat. Creiem que cal potenciar el treball
que realitzen aquestes entitats i que ha crescut durant la pandèmia per l’augment del nombre d’adopcions.
Aquestes entitats pateixen perquè amb la tornada a la normalitat ens alerten d’un possible increment dels
abandonaments. Per aquests motius els ajuntaments han de treballar en la cura dels animals i la sensibilització contra l’abandonament.
El nostre grup municipal va fer una visita al CCAAC el passat 12 de Març on vam poder comprovar de primera
mà la gran tasca que es realitza des d’aquest servei. Per aquesta raó ens reafirmem en què cal continuar recolzant el treball que es fa fomentant noves formes d’atenció als animals, com els que s’estan implementant des de
la Fundació Daina, que gestiona el CCAAC, de naturalització dels entorns dels animals abandonats.

ERC
Salvador
Clavera
Portaveu

Santako diu Prou convoca
una concentración en
defensa de la sanidad

Se cumple en estas fechas un año desde que fue decretado el primer Estado de Alarma y el confinamiento domiciliario. Un año muy complicado, desde luego de los más duros de las últimas décadas con terribles consecuencias de pérdida de vidas humanas y un fuerte impacto en la economía y en las relaciones sociales.

Vamos a seguir insistiendo en ayudas y en más reacciones por parte del gobierno local, porque por desgracia,
vamos a seguir viendo los efectos durante varios meses más y por ello, exigiremos blindar las ayudas sociales y
las ayudas económicas; y exigiremos también valentía para reclamar a otras instituciones recursos.

ECP

Ja es poden presentar les sol·licituds per
optar a les subvencions per al pagament
del lloguer 2021 per a persones físiques
que, a l’any natural de la convocatòria,
tinguin 65 anys o més i que siguin titulars
d'un contracte de lloguer de l'habitatge
que constitueixi el seu domicili habitual i
permanent a Catalunya. Els ajuts es poden
presentar a l’Oficina Local d’Habitatge,
demanant cita prèvia al telèfon: 93 392 47
45. El període per formalitzar la sol·licitud
finalitzarà el 30 d’abril de 2021. L'import
mensual de la subvenció al lloguer és d'un
màxim de 200 euros. Més informació a
www.gramenet.cat

Recuperem els carrers per les persones
Si una cosa ens ha ensenyat aquesta crisi, és la necessitat vital de l’espai públic. La nostra ciutat, amb la important
densitat de població que té i la seva reduïda superfície municipal, n’és un exemple clar. Santa Coloma necessita
espais públics de qualitat i caminables.
Com més caminable és una ciutat més i millors són les relacions que es generen en la comunitat, des de la millora
al comerç local a aconseguir que els entorns escolars siguin més segurs i que els camins escolars, serveixin per
reforçar l’autonomia dels nostres infants.
Santa Coloma té un projecte de barris de vianants però aquest projecte necessita convertir-se en una prioritat d’aquest
mandat. La ciutat i els seus habitants no podem esperar fins d'aquí a quatre anys més. Tenim la possibilitat d'implementarlos amb mesures de baix pressupost i més endavant consolidar les transformacions amb reformes estructurals.
El pacte de reconstrucció signat per tots els partits de l’ajuntament conté uns acords sobre la peatonalització de
diferents carrers de la ciutat, el carrer Major en tot el seu recorregut o el carrer Mossèn Jacint Verdaguer. També
sobre el tancament del tràfic els caps de setmana per a potenciar el comerç en carrers com la Rambla o del vial de
Can Zam per unir el parc i el riu. Cap d’aquests acords s’ha portat a terme. Per contra s’han fet actuacions de curta
volada, com les del carrer Masnou o Pedragosa. Som molts els que reclamem mesures valentes de les administracions. Des del grup municipal d’Esquerra Republicana les reclamem i també les proposem. Ara ens cal que
arrisquem per dur a terme aquestes transformacions que són urgents per la ciutat.

El 24 de marzo, a las 19.30 h en la Plaza
de Cataluña / CAP Can Mariner, la
Plataforma Santako diu Prou convoca una
concentración en defensa de la sanidad
pública. Requieren, a la Generalitat de
Catalunya, volver a las visitas presenciales, el 25% del presupuesto sanitario a la
Atención Primaria, rapidez en la vacunación y que se abran quirófanos por las
tardes para minimizar las listas de espera
quirúrgicas, de manera prioritaria.
Intervendrá Trini Cuesta, reconocida
activista de Marea Blanca de Cataluña
y profesional sanitaria del Hospital Vall
d’Hebron, jubilada.

Concentración,
el lunes 22 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
22 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.

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
S’obre una nova etapa de gestió
als centres de recursos juvenils

Día de los Derechos de las personas consumidoras

Con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras, celebrado
el pasado 15 de marzo, la Diputación ha impulsado una campaña para
dar consejos a la ciudadanía para una compra segura en Internet,
bajo el lema «Evita fraudes en les compras por Internet». El objetivo
principal es facilitarles herramientas para el conocimiento de los
derechos que otorga la normativa en vigor en el ámbito del comercio
electrónico y para evitar los peligros de determinadas conductas en
las compras en línea. Más información en: www.diba.cat/es/web/
consum/campanya-2021

El distintiu ambiental, necessari per circular per la ZBE

A partir de l'1 d'abril, les furgonetes (N1) sense distintiu ambiental de
la DGT no podran accedir ni circular per la Zona de Baixes Emissions
(ZBE) Rondes Barcelona en l'horari restringit: de dilluns a divendres
laborables de 7 a 20 h. La ZBE té per objectiu preservar la salut de la ciutadania, especialment ara, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.

El català a Santa Coloma de Gramenet

Comença una nova etapa en la gestió
dels Centres de Recursos Juvenils Mas
Fonollar i Rellotge XXI, espais de referència, relació, coneixença, oci i temps lliure
per infants i joves de la ciutat. Aquests
equipaments introdueixen canvis en els
seus programes de dinamització infantil i
juvenil. S’incrementen els recursos i es
compta amb el suport de l’entitat Tasca
Projectes que aportarà una visió compartida i unitària oferint un servei innovador,
proper i amb identitat pròpia.
L’increment en la dotació de recursos s’ha
traduït en la incorporació d’una coordinadora dels equipaments, i tres nous informadors i informadores juvenils. També
s’han incrementat les hores dels equips
de dinamització que ara disposen de més
temps per dedicar-se a l’atenció directa,
dins i fora dels centres.
Aquesta nova fase ha coincidit amb la
finalització de les obres d’adequació de
la instal·lació elèctrica i de millora de
l’accessibilitat a l’edifici i serveis sanitaris del CRJ Mas Fonollar per persones
amb mobilitat reduïda. L’alcaldessa,
Núria Parlon, va fer una visita a les
instal·lacions el passat 17 de març per
conèixer de primera mà aquestes millores.

En la situació actual de pandèmia s’han
adaptat a la normativa establerta les possibilitats d’obertura i l’oferta d’activitats. Ara
ja es permet iniciar les propostes de lleure
adreçades a infants i joves en un format
reduït juntament amb la resta d’activitats
orientades al suport i acompanyament per a
adolescents com el programa Emociona’t,
l’espai informatiu, les assessories especialitzades, els tallers en format online i la
programació sociocultural.

Emociona’t:
orientació i acompanyament

El nou programa Emociona’t
està adreçat a
adolescents i
joves entre 12
i 26 anys, i té com a principal objectiu
el seu benestar emocional. És un espai
confidencial d’acompanyament psicològic i emocional que no fa tractaments ni
atén patologies, però pot fer de pont amb
la xarxa assistencial implementada per
professionals de la psicologia i l’educació
social. Es duu a terme en un context i
horari de lleure, al CRJ Mas Fonollar, i
s’hi participa de manera voluntària.

La situació del català a Santa Coloma de Gramenet ha anat variant al
llarg del darrer segle. Factors com les onades migratòries han tingut
un pes important en les competències lingüístiques de la població
de la ciutat. Les polítiques públiques de foment del coneixement i de
l'ús del català en col·laboració amb la societat civil han marcat també
canvis en l'evolució d'aquestes competències. Aquestes circumstàncies
han fet de Santa Coloma una de les ciutats de Catalunya sobre la qual
s'han realitzat més estudis i articles sociolingüístics.
El CNL L'Heura ha fet una selecció d'articles que permeten aproximarse a la situació actual a partir de diferents estudis i metodologies,
centrats en la ciutat o com a part de l'àrea del Barcelonès nord. Més informació: www.cpnl.cat/xarxa/cnllheura/el-catala-a-santa-coloma/

Las bibliotecas reemprenden algunas
de sus actividades presenciales
Durante la primavera
de 2021, las bibliotecas de
Santa Coloma de Gramenet ampliarán sus servicios con algunas actividades presenciales, como «La
hora del cuento» o el «Club
de lectura».
El uso de mascarilla es
obligatorio, y el aforo en
estos encuentros será limitado, por lo que es necesario realizar la inscripción
previa.
Recordar que todas las
bibliotecas de la ciudad
están abiertas y se puede
acceder sin cita previa.

Nuevos talleres ‘CLICK & TASTE’
La Red de Centros Cívicos y Casales
pone en marcha desde finales de marzo y
hasta junio un nuevo programa de
talleres gratuitos virtuales bajo el título
«CLICK & TASTE».
Des de 2017 se han llevado a cabo un
amplio abanico de talleres presenciales
en los equipamientos de la ciudad, pero
debido a la crisis sanitaria del Covid-19, en
la actualidad se tendrán que realizar de
forma virtual. Serán de una sesión de una
hora y media, totalmente gratuitos, y
se realizarán a través de la plataforma
Zoom, con inscripción previa a través de
la web: https://tallersccgramenet.com.

Campanya d’ajuts a l’activitat
econòmica i al comerç
de Santa Coloma de Gramenet
Termini: fins al 26/04
Es pot tramitar presencialment o online a l'OIAC

+ info: 93 466 52 54
sfe@grameimpuls.cat
comercsc@gramenet.cat

Con esta programación se ha intentado
dar cobertura a los diferentes segmentos
de edad a través de diferentes ámbitos o
intereses (cuerpo y mente, movimiento,
plástica creativa, cocina y técnicas). A
continuación, algunos ejemplos:
• «Coreografías para un entrenamiento
diario». 26 de marzo (de 17.30 a 19 h).
• «Ejercicios de Tabata para Hiit».
8 de abril (de 17.30 a 19 h).

• «Estiramientos básicos antes y después de cualquier deporte».
13 de abril (de 17.30 a 19 h).
• «Herramientas para combatir la incertidumbre». 28 de abril (de 17.30 a 19 h).
• «Dibujo» 06 de mayo (de 18 a 19.30 h).
• «Recetas de cocina con pasta de hojaldre» 20 de mayo (de 17.30 a 19 h).
• «Iniciación al lenguaje de signos»
2 de junio (de 17.30 a 19 h)
• «Escritura creativa» 16 de junio
(de 18 a 19.30 h).
Más información
@centrescivicssantacoloma (Facebook)
@centrescivicsscg (Instagram)
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agenda
L'actuació de Eltoni,
elpako & elaitor +
Motosierras canvia de
data: serà el 9 d'abril

El ballet de Cristina Hoyos cierra la
Danza Metropolitana en Santa Coloma
El ballet de Cristina Hoyos cierra la
Danza Metropolitana en Santa Coloma La
compañía inglesa Humanhood, con
«Sphera», LaboratoriA y su flamenco
contemporáneo, con «Y perdí mi centro»,
y el Ballet de Cristina Hoyos, el primer
espectáculo con el que arranca el Festival
Flamenc-ON, cierran la cuarta edición de
la Danza Metropolitana en Santa Coloma.

L'actuació de Eltoni, elpako & elaitor +
Motosierras, prevista al Teatre Sagarra pel
dia 25 de març, canvia de data i tindrà lloc
el divendres 9 d'abril a les 18.30 hores.
Eltoni, elpako & elaitor són una banda de
punk rock Psicodèlic que presenta el seu primer disc, «Per la Pau i l'Amistat». Una banda
formada pels germans Antonio i Pako Molina
a la guitarra i la veu junt amb l'Aitor Anguil a
la bateria. En aquest primer disc es combina
el sorollisme i la força del punk amb els aires
psicodèlics i la precisió germànica del kraut.
En directe, una experiència inoblidable.
Motosierras és una veterana banda de
punk rock de Santa Coloma de Gramenet.
Capitanejada per l'infatigable Javi 'Morton'
"pateja" als culs d'aquells que pensen que
el punk ha mort.
Preu de l'entrada: 6 €

Presentació del llibre
Història, de Jan Vilanova
El 24 de març (19.30 h), tindrà lloc
la presentació del llibre Història de Jan
Vilanova i la conferència «Història, Teatre
i Memòria: una amistat possible», a càrrec
de l’autor, al Centre d’Art Can Sisteré.
I si, com deia l’historiador Marc Bloch,
l’objecte d’estudi de la història no fos el
passat, entès com aquesta acumulació de
dades, sinó les persones que el van habitar?
Els nostres actes, les nostres llums i ombres.
Aleshores les possibilitats serien infinites.
Aquesta xerrada pretén ser una trobada
amb el públic sobre una amistat possible
entre la història i el teatre, a partir del
procés d’escriptura de l’obra Història,
guanyadora de la Crítica Serra d’Or 2017,
finalista dels premis Butaca i publicada per
l’editorial Comanegra.
Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat / 93 385 71 42

Taller del Pompeu Lab
per dissenyar trofeus

El Centre Pompeu Lab organitza un
taller online destinat a escoles, instituts i
entitats (especialment les esportives) per
dissenyar i confeccionar els trofeus de les
seves competicions. El taller tindrà lloc el
26 de març (18.30 h) i, tant la formació
com la producció dels trofeus o plaques,
són gratuïts per a les entitats participants.
Certàmens escolars, homenatges veïnals,
competicions esportives, premis literaris,
etc. són adaptables segons el model
proposat pel Lab. Inscripcions a: pompeulab@gramenet.cat

EL BALLET DE CRISTINA HOYOS
El 20 de marzo (18 h), la compañía de
baile Cristina Hoyos ofrecerá «Poemas
flamencos» en el Teatre Sagarra, un espectáculo que forma parte de la segunda
edición del Festival Flamenc-ON.
Después de casi dos décadas en la banda
de Cristina Hoyos, primero en su compañía, después en el Ballet Flamenco de
Andalucía y ahora en el Museo de Baile
Flamenco de Sevilla, con los últimos espectáculos dirigidos por José Carlos Plaza, y habiendo recorrido buena parte del
mundo con «Viaje al Sur», «Romancero
gitano» y «Poema del Cante Jondo» en
el Café de Chinitas, el Ballet de Cristina
Hoyos ha querido recuperar algunos de
los poemas y bailes que les han acompañado en estos últimos años. Así surgió
«Poemas flamencos».
Más información y venta de entradas en:
www.flamencon.es
HUMANHOOD
El 20 de marzo (12 h i 13.30 h) en el
Molí d’en Ribé (Torre Balldovina), la compañía Humanhood interpretará «Sphera»,
un dueto creado para espacios no convencionales al aire libre, de impacto visual,
que explora la relación entre el lado visible
y brillante de la luna y la humanidad.
Es un espectáculo que forma parte de
«Filatures», un proyecto que responde
a la necesidad de dar soporte al sector
de la danza, en un momento complicado, y promueve que el público pueda
descubrir espacios patrimoniales a

través de las propuestas de una persona coreógrafa.
LABORATORIA FLAMENCO
El 19 de marzo (19 h) el Teatre
Sagarra ofrecerá un nuevo espectáculo
de LaboratoriA Flamenco, «Y perdí mi
centro», en el que se propone un viaje espacial para investigar los roles de género
y el “crear” como forma de vida. Cuatro
seres sobre el escenario cuestionan a través del cuerpo, la música y el flamenco
qué es ser mujer, como si por un momen-

Exposició ‘Rosalía Mulero.
60 anys als escenaris’
A partir del 23 de març, es podrà visitar
a Can Sisteré (Sala B) la mostra «Rosalía
Mulero. 60 anys als escenaris» que fa un
recorregut pel context cultural, la biografia,
la formació i la trajectòria professional de la
coneguda bailaora colomenca.
L’exposició té com a fill conductor el text
de la flamencòloga María Jesús Castro
Martín que situa a l’espectador a l’època
daurada del ball a Catalunya; la precocitat de Rosalía fa que amb sis anys comenci a interessar-se per la dansa, iniciï
la seva formació i una interminable llista
d’actuacions de caràcter local, nacional i
internacional.
Una carrera artística de 60 anys plena de
col·laboracions, viatges i anècdotes, que
encara avui continua, complementada
per les seves vessants com a professora i
empresària, en les que destaquen la creació a Santa Coloma de Gramenet de la
Escuela de Danza Rosalía Mulero (1982)
i la fundació de la Compañía de Danza
Española y Flamenco Los Mulero (1985).

to avanzáramos el curso de la historia y
contempláramos la realidad desde otro
plano, futuro o extraterrestre.
Un recorrido por “soleá”, serrana, caña o
“farruca”, que ofrece una oportunidad renovada para que las mujeres escojan cómo
vivir y expresar su feminidad, cosa que
solo es posible si se dan el espacio y tiempo
necesarios para hacer el viaje de vuelta.
Entrada gratuita a través de la plataforma koobin.

Nous Tallers d'educació
ambiental gratuïts
El 20 de març (11.30 h), tindrà lloc la
xerrada-taller «Evolució humana: d'on
venim?» a l'aula ambiental de Can Zam,
adreçada a adults i infants majors de 8 anys
(acompanyats) Què compartim amb un
ximpanzé o un goril·la? Es parlarà
d'evolució i es mostraran reproduccions de
cranis dels nostres parents extingits.
El 21 de març (11.30 h) es farà el «Taller
d'astronomia: Arriba la primavera!»,
al Centre d'Educació Ambiental Ecometròpoli. S’observarà el sol mitjançant filtres solars
i un telescopi i s’experimentarà amb un gnòmon màgic, el rellotge més antic del món.

El vestuari, les fotografies, els cartells,
els programes de mà, les notícies a la
premsa, els vídeos dels espectacles
de Rosalía Mulero i de la seva companyia, complementen una mostra que
es desenvolupa al voltant del Festival
Flamenc-ON. Restarà oberta fins al 16
de maig en l’horari habitual de Can Sisteré; de dimarts a dissabte de 17 a 21 h,
i dissabtes i diumenges d’11 a 13.30 h.

El mateix dia i hora, a la jugatecambiental
del parc del Molinet, es podrà gaudir d'un
«Contacontes: la granota Carlota i
els amics del riu» i, fins i tot, crear un
dels petits protagonistes d'aquesta aventura. Adient per infants fins a 7 anys; i a
l'aula ambiental de Can Zam tindrà lloc el
taller «Construïm un cotxe solar!», on
s’utilitzarà la llum del sol per impulsar els
cotxes de carreres que es fabricaran.
Totes les activitats són gratuïtes, però cal
inscripció prèvia: 618 007 230 (de dill. a dv.
de 9 a 14h) o a ecometropoli@gramenet.cat.

