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Més de 135.000 persones han visitat
Ecometròpoli en els darrers 10 anys
Enguany és el desè aniversari del Centre d’Educació
Ambiental, ubicat al Pavelló Montserrat
L’Ajuntament va inaugurar el Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli ara fa deu anys, el 27 de març de 2011. Des
de llavors, hi han passat més de 135.000 persones, la gran
majoria colomenques i colomencs, i s’hi han dut a terme més
de 3.000 tallers per a grups; el 84 % adreçats a un públic
escolar, un 11% a públic familiar, i un 4% a casals d’estiu.
Els principals objectius d’aquest equipament són divulgar
coneixements científics a la ciutadania, donar a conèixer
la biodiversitat colomenca, transmetre valors ecològics i
sostenibles, i conscienciar sobre el respecte al medi ambient i la natura. El Centre està ubicat al Pavelló Montserrat del Recinte Torribera (C. de Prat de la Riba, 171).

Espais destacats
Ecometròpoli compta amb diferents espais i projectes destacats, que s’han anat posant en marxa al llarg dels anys:
• Exposició permanent «El Bosc», una representació real
dels hàbitats de la Serralada de Marina i del riu Besòs.
• El Parc de mobilitat sostenible i segura, on amb karts
i bicicletes els/les participants aprenen a respectar les
normes de trànsit i els valors sostenibles.
• L’Espai Joan Vicente Castells, un fons paleontològic,
arqueològic i bibliogràfic.

Divulgar coneixements científics i donar a conèixer la
biodiversitat colomenca són alguns dels seus objectius
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• L’hotel d’insectes que serveix per incrementar la biodiversitat de la zona.
• L’hort domèstic i ecològic, un espai amb taules de cultiu on els visitants poden aprendre a fer anar un hort.
• El formiguer del bosc, una instal·lació que acull una
colònia de formigues i en la que es poden veure i conèixer
millor aquests animals.
• El Centre d’Informació del Parc de la Serralada de
Marina (2017).

• La Sala de projeccions.

Polítiques d’educació ambiental

• L’Aula d’Ecologia Domèstica, espai que representa un
pis i aporta nocions per poder estalviar aigua i energia i
protegir el medi ambient.

D’altra banda, responent a les polítiques d’educació
ambiental del municipi, s’han consolidat vàries iniciatives importants, com el Programa d’Activitats d’Educació

ESCOLAR

Ambiental, un recull d’activitats científiques que inclouen
tallers gratuïts sobre astronomia, botànica, micologia,
paleontologia, etc.
També destaquen els tallers que s’ofereixen al Programa
d’Activitats Educatives Complementàries al Currículum de
les escoles, els Programes de seguiment de fauna, com els
anellaments d’ocells o els seguiments de les poblacions de
peixos, o les accions del Programa de millora de la biodiversitat, per exemple, la instal·lació o fabricació de caixes
per afavorir la presència d’ocells, ratpenats o insectes.
L’oferta es va veure incrementada amb la creació
d'infraestructura ambiental: la Jugatecambiental del
Parc de Can Zam (2015) i la del Parc del Molinet,
i l’Aula Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz
(2018). Cal destacar, a més, la participació del centre en
esdeveniments socials i fires, com la Festa del Medi
Ambient. www.gramenet.cat/ecometropoli

TOP 5

ACTIVITATS
Anellament científic d'aus

Ecometròpoli:
10 anys
promovent
una ciutat
més ecològica
i sostenible

Pesca científica al riu Besòs

Passejada sota la Lluna

L'hort domèstic i ecològic

Paleontologia fòssils

Fa una dècada que vam obrir les portes del Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli i al llarg d’aquest temps s’ha
convertit en un equipament cabdal en la tasca de sensibilització de la població en el respecte pel medi ambient, la protecció de la biodiversitat i en l'avenç, entre totes i tots, cap a una ciutat més sostenible i ecològica.
El projecte d’Ecometropoli va néixer fruit de les complicitats i sinèrgies entre el Govern de l’Estat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma, amb l’objectiu de convertir-lo en un referent metropolità quant a equipaments
que es dediquen a la divulgació científica i l'abordatge dels problemes ambientals de les ciutats. Podem sentir-nos orgulloses i orgulloses de la tasca i resultats aconseguits en aquests deu anys de vida —més de 135.000 persones han visitat
els seus 1.200 m2 d’instal·lacions i hem pogut organitzar més de 3.000 tallers per a escolars i ciutadania. De ben segur
que amb aquesta important tasca pedagògica i de divulgació estem deixant petjada en les generacions futures quant a
la necessària lluita conjunta contra els efectes del canvi climàtic.
Vull destacar el paper d’Ecometròpoli en el Programa d’Activitats d’Educació Ambiental que oferim durant tot l’any amb tallers adreçats a la ciutadania, una oportunitat per compartir, observar, conèixer, sentir i experimentar. Alhora Ecometropoli
és un una eina al servei de les escoles i instituts per avançar en la cura del medi ambient i en la protecció de la biodiversitat
des de petits. Cal recordar que també s’hi realitzen tallers en el marc del Programa d’Activitats Educatives Complementàries
al Currículum Escolar (PAECC), cabdal per inculcar valors com l’ecologia domèstica entre els infants i adolescents.

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

Actualment, és un equipament alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), impulsats per les
Nacions Unides, i als que estem adherits com a municipi, per a contribuir, des del món local, a la sostenibilitat conjunta
del planeta i a una millor convivència en comunitat.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat
Se inicia la reurbanización de una zona verde
de 4.600m2 que ocupaba la escuela Sant Just

El próximo lunes, 12 de abril, está previsto
que se inicien las obras de urbanización
del espacio en el que estaba ubicada la
antigua escuela Sant Just y sus calles
adyacentes. El ámbito de esta intervención
urbanística alcanza la calle Sant Just y la
calle Mossèn Jacint Verdaguer, entre las
calles Roselles y Ramon Llull. En total,
unos 4.600 m2.

plaza a urbanizar incorporará elementos y
sistemas que pertenecen al mundo natural
para que sus efectos positivos sumen al
proyecto urbano. Con la nueva plaza se
pretende crear un espacio inclusivo,
integrador y accesible, dotado de una gran
zona central de juegos y otra zona de
estancia. La zona de juegos será accesible
gracias a las variaciones en su topografía.

La reurbanización de las calles en este
nuevo entorno se realizará mediante un
diseño en plataforma única, para
dar preferencia a los peatones. La

Entre la calle Sant Just y la nueva plaza
se prevé la plantación de una cincuentena de árboles de especies estacionales
que permitirán hacer de filtro y sombra

según sea necesario. Durante la ejecución de las obras se cortará el paso de
vehículos en la calle Sant Just y en la
calle Mossèn Jacint Verdaguer entre las
calles Roselles y Ramon Llull, dando
acceso únicamente a los vehículos de los
vecinos y vecinas y a los servicios urbanos imprescindibles.
Se prevé que las obras
tengan una duración
aproximada de 7 meses
y una inversión de 713.851 €.

Passos de vianants més segurs per a nens
i nenes amb trastorn de l'espectre autista
L'Ajuntament ha iniciat les tasques de
senyalització amb pictogrames específics
en diferents passos de vianants de la ciutat
destinats a facilitar l'educació viària i la
seguretat per a nens i nenes amb trastorn
de l'espectre autista (TEA).
Es tracta de pictogrames (símbols) pintats
sobre els passos de vianants que mostra als
menors quan es pot creuar el carrer i quan
és perillós. Aquests permeten associar el
senyal amb l'acció i mostren les diferents
situacions que es poden produir.
Amb aquesta nova simbologia es busca
ajudar a fer que l'acció de creuar el pas de
vianants es realitzi amb la màxima seguretat, fet que suposa un nou avanç cap a una
ciutat més accessible i inclusiva
Els pictogrames es
troben en els entorns
dels centres educatius
i punts d'alt trànsit de
vianants:

• Entorn de l'CEE Josep Sol
• Entorn Centre Aspanide
• Entorn Salvat Papasseit / Rosselló
Pòrcel / Serra Marina

• Entorn escola Les Palmeres
• Entorn escola TANIT
• Entorn Auditori Can Roig i Torres
• Escola Santa Coloma

Instal·lació de lavabos al parc de Can Zam
Des del cap de setmana passat, el parc
de can Zam disposa de lavabos adreçats a
la ciutadania. Els vàters ha estat instal·lats
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), i el seu manteniment i neteja serà a
càrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma.
Disposa de 3 cabines, una de les quals és
d’ús exclusiu per a persones amb diversitat
funcional, i per utilitzar-la caldrà demanar
la clau al bar del parc. Les altres dues cabines, una per a homes i l’altra per a dones,
romandran obertes dins del seu horari, i al
llarg de la jornada s’hi realitzaran diverses
neteges per tal d’oferir un servei amb totes
les garanties sanitàries.

La Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea d’economia, serveis
interns, treball, universitats, innovació i transparència, mitjançant el decret núm. 3337, de data 29 de
març de 2021, ha dictat la següent resolució:
“ Vist que per Decret del Tinent d’Alcaldessa de
l’Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i
Mobilitat de 31 de març de 2020 ( Registre de Decret
núm. 3299 ) es va suspendre el cobrament dels
fraccionaments atorgats en període voluntari de les
quotes de contribució a la rehabilitació als edificis
inclosos a l’àmbit de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació Pirineus, i en conseqüència, tampoc procedir
al càrrec bancari dels rebuts domiciliats que consten
en aquest concepte.
Vist que el motiu d’aquesta resolució va ser la
situació d’emergència de salut pública causada per
la COVID-19 que es va elevar a pandèmia i que va
provocar que en data 14 de març de 2020 el Govern
Espanyol aprovés el Reial Decret 463/2020 pel qual
es declarava l’estat d’alarma per a la gestió d’aquesta
crisi sanitària.
Vist que davant d’aquesta declaració, l’Alcaldessa
d’aquest Ajuntament, en data 14 de març 2020
va adoptar determinades mesures en el sentit de
restringir la prestació dels serveis de la Corporació
als estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis bàsics o estratègics, reduint
el servei presencial per part dels membres electes i
empleats públics i per tant, afectant a la prestació de
serveis i dificultant el compliment de les obligacions
tributàries entre altres.
Atès l’establert al Reial Decret-Llei 21/2020 de 9 de
juny, mesures extraordinàries i urgents de prevenció, contenció i coordinació, per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 que tenia per
objecte establir les mesures per fer front a aquesta
crisi sanitària, així com, prevenir possibles rebrots
amb vistes a la suspensió de la fase III del Pla per a la
transició cap a la Nova Normalitat.
Posteriorment per Reial Decret 926/2020 de 25
d’octubre, donat els indicadors epidemiològics que
situen a tot el territori nacional en nivell de risc alt,
es va tornar a declarar l’estat d’alarma amb una
durada fins el 9 de novembre de 2020 i que ha estat
prorrogat fins el 9 de maig d’aquest any per resolució
del Congrés de Diputats de 29 d’octubre de 2020
(BOE 4 de novembre de 2020).
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer: Aixecar la suspensió del cobrament dels
fraccionaments atorgats en període voluntari de les
quotes de contribució a les obres de rehabilitació als
edificis inclosos a l’àmbit de l’Àrea de Conservació
i Rehabilitació Pirineus, amb efectes del 1 de juny
d’enguany.
Segon: Procedir a realitzar el càrrec bancari de forma mensual i pel mateix import del fraccionament
que els propietaris pagaven abans de la suspensió i
fins a la liquidació definitiva de la quota, pel que el
primer càrrec bancari s’efectuarà el proper 5 de juny.
Tercer: Els mesos de suspensió no computaran en el
termini de pagament de les primeres 60 mensualitats establertes a l’article 7.3 de les Bases Reguladores d’aquesta quota de contribució.
Quart: Publicar aquest acord a la seu electrònica, al
tauler d’anuncis municipal i al full informatiu.
Cinquè: Traslladar aquest acord als serveis de Tresoreria i Recaptació.”
Es sotmet a informació pública pel termini d’UN MES.

Concentración,
el lunes 12 de abril,
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 12 de abril
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

PRIMAVERA -ESTIU
De dilluns a divendres: de 9 a 21 h
Dissabtes i diumenges: de 8 a 21 h
TARDOR - HIVERN
De dilluns a divendres: de 9 a 20 h
Dissabtes i Diumenges: de 8 a 20 h

* 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
Aliança per a la recuperació de
la comarca Barcelonès Nord-Besòs

5à edició de la Passarel·la de l’ACI

L’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) organitza una nova edició
de la Passarel·la primavera estiu, del 10 al 17 d’abril. Com enguany
no es podrà dur a terme l’habitual passarel·la al carrer, es realitzarà
en línia, per adaptar-se a les mesures sanitàries establertes arran de
la pandèmia de la Covid-19. L’esdeveniment es podrà seguir a les
seves xarxes socials: Instagram (@lagrupacioitotama) i Facebook,
on s’aniran penjant vídeos per mostrar els productes, serveis i espais de diferents establiments de la ciutat. Es durà a terme amb la
col·laboració de models d’algunes escoles de ball de la ciutat.

Dues noves píndoles formatives de Grameimpuls

El catàleg d’orientació laboral en línia de Grameimpuls ha incorporat
dues noves píndoles formatives: «Aprèn tots els trucs perquè et seleccionin a InfoJobs» (3 hores de durada) i «Taller d’educació financera»
(5 hores). Ambdues formacions són gratuïtes i s’ofereixen en modalitat virtual. Per participar-hi és imprescindible fer inscripció prèvia.
Més informació al 93 466 15 65.

Formació empresarial per captar clientela

«Com captar els/les primers/es clients/es» és el títol de la nova formació empresarial que organitza el Servei de Foment Empresarial
de Grameimpuls els dies 21 i 28 d’abril de 16 a 19 hores. L’acció és
gratuïta i s’impartirà en format virtual. L’objectiu de la formació és
donar a conèixer a les persones participants les eines i coneixements
necessaris per saber marcar una estratègia comercial que els permeti captar clientela. Per participar-hi, caldrà fer inscripció prèvia,
a través de la pàgina web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat,
apartat “Formació per a persones emprenedores”). Més informació
al 93 466 52 24.

Formación subvencionada: Community Manager
El 6 d’abril, l'alcaldessa de Santa
Coloma de Gramenet, Núria Parlon,
l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan
Callau, i l'alcalde de Badalona, Xavier
Garcia Albiol, van presentar el Manifest
«Aliança per a la recuperació de la
comarca del Barcelonès NordBesòs», a la Biblioteca Font de La Mina de
Sant Adrià de Besós.
En l’acte de presentació es va destacar
que “la desaparició del consell comarcal
del Barcelonès el desembre de 2019 ha
deixat els municipis de la riba nord del
Besòs sense una estructura institucional
de coordinació entre els ajuntaments
d’aquest entorn” i que tots tres municipis
volen tenir, en representació dels
més de 400.000 ciutadans i ciutadanes que hi viuen, una interlocució
amb la Generalitat de Catalunya i la resta
d’administracions públiques, incloses les
de l’àmbit europeu.

Tots tres municipis volen superar les dificultats per a la gestió dels serveis d’abast
comarcal i la coordinació necessària dels
recursos existents per impulsar polítiques
estratègiques per al desenvolupament
d’aquest territori.
Els màxims responsables municipals van
remarcar que la pandèmia de la Covid-19
ha posat al descobert les mancances i les
oportunitats d’un territori castigat i empobrit econòmicament i que no ha estat mai
el destí de les inversions fetes els darrers
30 anys per la Generalitat de Catalunya.
A través del Manifest presentat es vol
poder aprofitar els potencials que
aquest territori té i es reclamen
plans d’actuacions i inversions
estratègiques que permetin oferir
oportunitats de progrés i de feina, amb
una reindustrialització i amb una atracció
d’inversions per tal de generar ocupació.

Premi Alfons Ortuño a la
transparència i bon govern
A la 5a edició dels Premis Alfons Ortuño
de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya (EAPC), l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet ha estat premiat amb
un dels guardons inclosos en la convocatòria de 2020, pel Catàleg de Cartes de
Serveis i la rendició de comptes 2018, en la
categoria de «Transparència, bon govern,
avaluació i qualitat». Va recollir el guardó la
segona tinent d’alcaldessa, Blanca Padrós,
el passat 24 de març.
L’Ajuntament disposa d’un catàleg de 59
Cartes de Serveis, que van ser definides durant els anys 2016 i 2017, i van participar en
la seva elaboració 55 equips de treball i més
de 70 responsables dels serveis municipals
i l’equip de govern. Aquell treball conjunt
va permetre redefinir els serveis municipals
i incorporar més de 300 compromisos de
qualitat per prestar aquests serveis, més
enllà de les obligacions legals.
Cada any, l’Ajuntament dóna comptes a
la ciutadania i al Ple municipal del grau
de compliment d’aquests compromisos.
Per fer-ho, el web municipal constitueix el
principal mitjà de comunicació: https://
www.gramenet.cat/ajuntament/accio-degovern/cartes-de-serveis/

Del 12 de abril al 12 de julio se llevará a cabo el curso «Community
Manager» (50 h) de 19.30 h a 21.30 h los lunes y miércoles en línea.
Los alumnos podrán conocer las competencias clave que un community manager debe alcanzar y las características de su puesto
de trabajo. Se trata de un curso 100 % subvencionado, dirigido a
personas en paro, trabajadores/as, personas en situación de ERTO y
autónomas. Más información e inscripciones: The Corner (Rambla
Sant Sebastià, 14) / 660 061 358 / https://thecorner.es/es/cursos_
gratuitos/community-manager-2815

Sofía López rep el Premi Joan Gomis 2020
El 23 de març, l’alcaldessa, Núria
Parlon, va lliurar el Premi Joan Gomis
2020, el certamen de treballs de recerca
de batxillerat sobre solidaritat, drets
humans i educació per la pau de Santa
Coloma de Gramenet. En aquesta ocasió,
l’alumna premiada ha estat Sofía López
Hernández i n’ha estat tutor del treball el
professor Sergi Cervantes Furió, de
l’Institut Numància.
L’estudi seleccionat ha estat «Els Jocs Olímpics de Berlín 1936. Superioritat racial o
propaganda política?». El premi l’atorguen
la Fundació Solidaritat de la Universitat de
Barcelona, que en fa la selecció a partir de
tots els treballs de recerca que s’hi presenten
fets per alumnes de la ciutat, i l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet.

El Premi Joan Gomis rep el nom del Fons
Documental de Cooperació i Solidaritat ubicat a la Biblioteca Central de Santa Coloma
de Gramenet. El treball s’incorporarà com
a document de consulta en aquesta secció. A causa de la pandèmia, el lliurament
d’aquesta 15a edició del premi, previst el
2020, s’ha hagut d’ajornar el 2021.

REOBERTURA DEL RENOVAT PAVELLÓ NOU
L'alcaldessa, Núria Parlon, va inaugurar el passat 27 de març el renovat Pavelló Nou
després de les obres de rehabilitació integral que s'han realitzat en aquesta instal·lació
i que han significat un canvi radical del seu interior. La inversió d'aquest projecte de reforma ha estat de 4,4 milions d'euros. L'equipament es va estrenar oficialment amb un
partit de Lliga de Primera Divisió de futbol sala entre Industrias Santa Coloma i Barça
que va guanyar l'equip colomenc (3-2).
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agenda
El Paco, El Toni & El Aitor,
y los Motosierras

L'artista colomenca Mihoko Ono,
protagonista al Centre d'Art Can Sisteré
A partir d’avui, 9 d’abril, l’artista
colomenca Mihoko Ono (Tòquio, 1954)
presenta una selecció d’obres de sumi-e
(tinta aiguada) al Centre d'Art Can
Sisteré, mostra comissariada per
l’historiador i crític d’art Jordi Garrido.

Hoy, 9 de abril (19.00 h), tendrá lugar
en el Teatro Sagarra el concierto de El
Toni, el Pako & El Aitor, que en esta
ocasión irán acompañados por la legendaria banda colomense Motosierras.
El Pako, el Toni & el Aitor son una banda
de punk rock psicodélico que presenta su
primer disco, «Per la Pau i l’Amistat». Una
banda formada por los hermanos Antonio y Pako Molina a la guitarra y la voz,
junto con Aitor Anguil a la batería. En este
primer disco se combina el sorollismo y la
fuerza del punk con los aires psicodélicos y
la precisión germánica del kraut.
En directo, una experiencia inolvidable.

Cambio de horario del
monólogo de Valeria Ros
en el Sagarra

L’exposició «Ichi-go ichi-e», literalment
“Una vida, una trobada”, s’articula a partir del concepte creat pel mestre de la cerimònia del te Sen no Rikyū (1522- 1591),
que posa en valor el flux vital, la contemplació i el gaudi de l’instant present, en la
tradició Zen.
Una trentena de pintures de gran maduresa creativa on l’artista recorre indistintament a la figuració i l’abstracció i que
responen a un encreuament de sensibilitats que provenen tant de la cultura
oriental com del trànsit de Mihoko Ono
per l’art contemporani occidental.
Pintora i professora d’art des de l’inici de la
seva trajectòria, ha exposat al seu Tòquio
natal i arreu de Catalunya. A Santa Coloma
hem tingut l’oportunitat d’apropar-nos a la
seva obra en un gran nombre de mostres
col·lectives d’artistes locals, en les quals ha
participat des de principis dels anys noranta, i el 2005 amb la seva primera exposició
individual «L’enigma dels ibers».
«Ichi-go ichi-e» es podrà visitar fins al 30 de
maig en l’horari habitual de l’equipament;
de dimarts a dissabte de 17 a 21 h i dissabtes i diumenges d’11 a 13.30 h.

El monólogo de Valeria Ros «Mature»,
programado dentro del ciclo «Sagarra
Comedy», y previsto para el día 17 de
abril (19.00 h) en el Teatre Sagarra, ha
adelantado la hora del inicio a las 17.30
h. Información especialmente dirigida a
todas aquellas persona que ya han adquirido sus entrada.

Noves activitats del Programa
d’Educació Ambiental

Programa municipal
de Memòria Històrica

Noves propostes del Programa municipal
de Memòria Històrica per aquesta setmana:

Gravació Carro de Baco

7 d’abril (18.30 h). Projecció de la
pel·lícula «Las Trece Rosas» i debat a
càrrec de Núria Parlon, Rosa Barenys i Pilar
Molina. A l’Agrupació PSC Santa Coloma.

Ahir dijous, 8 d’abril, l’escola de teatre
colomenca Carro de Baco va estar gravant la seva adaptació de la coneguda
obra «El experimento», que es programarà
dins de la presentació dels tallers de
dramatúrgia de final de curs, espectacles
previstos per a la segona quinzena de juny
al Teatre Sagarra.

Suspesa l’actuació
del Trio Noray
El concert del Cicle Can Roig i Torres en
Concert programat per avui divendres
9 d'abril, a càrrec del Trio Noray, queda
suspès per prescripció mèdica.

10 d'abril (11.30 h). Taller de
Jardineria sostenible als horts de Can
Zam. S’ensenyaran les espècies més
utilitzades i es donaran unes pautes
senzilles per posar-les en pràctica a casa.
Se sembraran llavors i es faran esqueixos
de plantes aromàtiques.
11 d'abril (10 h). Jornada d'anellament científic d'aus on es descobriran
quantes espècies d'ocells trobem a Santa
Coloma. A Ecometròpoli.
11 d'abril (11.30 h). «Construïm un
cotxe solar!». A la jugatecambiental del
parc del Molinet.
17 d’abril (11.30 h) «Coneguem els
habitants aquàtics de la bassa d'Ernest
Lluch» amb Galanthus. Un exemple de les
actuacions sostenibles i beneficioses per

la biodiversitat de la ciutat. A la bassa dels
Jardins d'Ernest Lluch.
17 d'abril (20 h). «Passejada sota la
lluna» des del Centre d'Ecometròpoli
s’enfilarà cap a Sant Climent (35-45
minuts) on se soparà i es miraran les
estrelles i constel·lacions amb ajuda d'un
telescopi. A Ecometròpoli.
18 d'abril (11.30 h) Taller «Fòssils:
Ammonits, el gènere extint» on es donaran a conèixer l'anatomia, morfologia,
els tipus d'espècies que van existir i altres
curiositats. A Ecometròpoli.
Són activitats gratuïtes.
Per poder participar-hi només és necessària la inscripció prèvia: 618 007 230 (de
dilluns a divendres de 9 h a 14 h)
o a ecometropoli@gramenet.cat.

8 d’abril (19 h). Debat-tertúlia «La importància de les Comissions de Barri en
l’etapa final de la lluita contra el franquisme». A Ca la Sisqueta. Inscripcions:
sisquetagramenet@gmail.com
10 d’abril (19 h). Documental «Durruti: Hijo del Pueblo» i taula rodona amb el
director, Gonzalo Mateos. A Ca la Sisqueta.
Inscripcions:
solidaritatobrera.sovb@gmail.com
14 d’abril (18 h). Concert poètic «A les
dones del 27» a càrrec de Lucía Sócam,
cantautora que ret homenatge a les escriptores silenciades de la Generació del 27. A La
Ciba. Inscripcions: martinezzs@gramenet.
cat / 93 462 40 92 (ext. 3708)
15 d’abril (19 h). Exposició fotogràfica
«La col·lectivitat agrària a Gramenet de
Besòs durant la Guerra Civil» i xerrada a
càrrec del Grup d’Història José Berruezo. A
Ca la Sisqueta. Inscripcions:
sisquetagramenet@gmail.com

