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L’AMB i l’Ajuntament impulsen la creació
d’un refugi de biodiversitat al Besòs
Millorar la qualitat ambiental i la biodiversitat de la
ﬂora i fauna d’aquest tram del riu són els objectius

S’incorporarà un programa d’educació ambiental
i ciència amb vocació metropolitana

El passat dijous, 15 d’abril, l’Ajuntament de Santa
Coloma i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van
presentar el projecte de renaturalització del riu Besòs,
amb la creació del primer refugi de biodiversitat a Santa
Coloma de Gramenet. La renaturalització inclou alliberar
els ecosistemes de la pressió humana perquè tendeixin a
autoregular-se i a funcionar de manera natural.
El refugi permetrà el desenvolupament de la flora i la fauna i millorarà la qualitat paisatgística d’una conca fluvial
que esdevé un corredor ecològic imprescindible dins de
l’àrea metropolitana, ja que connecta el Parc Natural de
Collserola i la Serra de Marina amb el litoral.
L’alcaldessa, Núria Parlon, ha explicat que aquest projecte “esdevé un revulsiu fonamental per la transformació en
clau ecològica, però també de dinamització econòmica i
social de la ciutat”, i ha recordat que el parc fluvial “ajuda
a Santa Coloma a fer ciutat, però no només amb els veïns
i veïnes, també amb totes les visites, que poden ser més
de dos milions de persones l’any que gaudeixen d’aquest
entorn natural”.

L' alcaldessa, Núria Parlon, i el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio
Balmón, durant la presentació del projecte de renaturalització del Besòs.

El projecte global, en tres fases, preveu una inversió de
6,8 milions d’euros. La primera d’aquestes fases començarà a finals de 2021, al marge dret del riu, des del
pont de Santa Coloma fins a Can Zam, i la segona a finals
de 2022.

Sis objectius estratègics
- Millorar la funció de connector ecològic.
- Potenciar la biodiversitat d’espècies vegetals i animals.
- Recuperar hàbitats llacunars desapareguts per a la millora de les espècies de peixos i amfibis al tram final del Besòs.
- Reduir la presència d’espècies exòtiques i invasores.
- Millorar les condicions ambientals per al desenvolupament de la població de l’anguila europea, en perill
d’extinció.
- Posar en marxa un espai educatiu per al desenvolupament d’activitats de divulgació i ciència ciutadana amb
vocació metropolitana.

La
renaturalización
del Besós
atraerá un
turismo
familiar
sostenible
y ecológico

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

El Parque Fluvial del Besós, inaugurado en el 2000, es uno de los exponentes más emblemáticos de la transformación
que ha experimentado nuestra ciudad y un ejemplo de espacio ganado para el uso responsable y cívico de la ciudadanía. En estas décadas, hemos devuelto al río Besós la vida que la acción humana le había arrebatado; ya es un hecho las
innumerables especies que han vuelto a poblarlo –aves, mamíferos y peces, entre otras- y el magnífico espacio verde
devuelto a las personas, para el disfrute y el fomento entre la población de valores ecológicos y de protección del medio
ambiente.
Pero no nos conformamos con la transformación y recuperación conseguida. Desde el equipo de gobierno que presido
creemos firmemente que este espacio tiene un gran recorrido y potencial en clave ecológica, económica y social para
Santa Coloma. Por ello, junto con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), vamos a materializar a partir del 2022
un importante proyecto de ciudad para la renaturalización del Besós y que incluirá la creación del primer refugio de
biodiversidad en clave metropolitana. Se trata de un paso trascendental para convertir el río y su entorno en un gran
corredor ecológico que seguro implicará un polo de atracción de un turismo familiar sostenible y, a su vez, constituirá
el nacimiento de un nuevo espacio de relación entre la ciudad y la biodiversidad.
Este proyecto está en confluencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 que, promovidos
por Naciones Unidas, son la hoja de ruta para que las ciudades y territorios avancen, en un frente común, en la lucha
contra el cambio climático y sus efectos, así como en las acciones para reducir las desigualdades sociales. Nuevamente
desde Santa Coloma damos ejemplo de compromiso colectivo, administraciones y ciudadanía, para crear un futuro mejor para las personas y para la convivencia, ciertamente inseparable de la necesidad acuciante de preservar el planeta
en el que vivimos, y de sus recursos naturales que, tengamos presente, son finitos.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci
la ciutat
Santa Coloma torna a celebrar Sant Jordi
al carrer, amb totes les mesures de seguretat

23 D'ABRIL
DIADA DE SANT JORDI
Fira del llibre amb la
participació de les llibreries de la ciutat:
Carrer Major, Còmic Box i Abacus.
Lloc: Plaça de la Vila
ACTES VIRTUALS
(CANAL IKONOGRAMA)
Des de les 10 h
Lectures i salutacions en vídeo
dels autors i autores de la ciutat
· Hi intervindran: Roser Caño Valls (10
h), Mari Paz Domínguez (10.30 h), Laura
Freijo (11 h), José Garcia Obrero (11.30
h), Yasmina Gea (12 h), Vicenç Llorca
(12.30 h), Eva Moreno (13 h), Àngel Pla
(13.30 h), Júlia Ramírez (17 h), Raúl
Reyes i José Requena (17.30 h), Alicia
Rodríguez (18 h) i Núria Valls (18.30 h)
19 H
Presentació del projecte Santa
Coloma llegeix – préstec a domicili
20 H
Especial Sant Jordi a Santa Coloma
Programa amb entrevistes i reportatges
sobre l’actualitat literària colomenca
· Hi intervindran: L’alcaldessa, Núria Parlon, Anabel Vélez, Dora Julien
(Llibreria Carrer Major), Jordi Valls,
Mateo Rello, Mónica Campanario (Flors
Marín), Rita Hervás i Rodolfo del Hoyo.
· Presenten: Manel Cabello i Marta
Torres
Enllaç a tots els actes virtuals:
www.youtube.com/
ikonograma

Enguany, l’Ajuntament recupera la celebració presencial de la Diada de Sant Jordi
durant tot el dia d’avui, 23 d’abril, a la
plaça de la Vila, amb la tradicional Fira del
llibre, en la que hi participen les llibreries
de la ciutat: Carrer Major, Còmic Box i
Abacus. Recordar que l’any passat es va
haver de celebrar de forma virtual, a causa
de la pandèmia de la Covid-19.
En aquesta ocasió, la Diada es durà a
terme amb totes les mesures de seguretat i
prevenció de la salut establertes per
contenir el coronavirus. Amb l’objectiu

PRESENTACIONS
DE LLIBRES
Lloc: Centre d’Art Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
24 abril (12 h)
La enfermera del desierto, de Jorge
Molinero Huguet, publicada per l’editorial Carena, a càrrec de Jorge Molinero
Huguet (autor), Montse Aizcorbe Sagrera
(protagonista) i Fina Rodríguez (presidenta de Santa Coloma amb el Sahara).
Aquest acte està organitzat per l’Associació
Santa Coloma amb el Sahara. Als materials
de difusió del programa «Paraula de Santa
Coloma» consta de manera errònia.

27 abril (19 h)
Mujeres en las series, d’Anabel
Vélez, publicat per Redbook Edicions.
L’acte comptarà amb la presència de la
periodista Maite Fernández.
29 abril (19 h)
La mariposa que dejó de volar, de
Rita Hervás, publicat per Círculo Rojo.
L’acte comptarà amb la presència de Petry
Jiménez, Tinenta d’alcaldessa de l’àrea de
Participació Ciutadana, Cultura i Esports.

d’evitar aglomeracions, l’espai de la fira
estarà perimetrat amb estricte control
d’aforament i distància interpersonal, i es
garantirà la correcta neteja i desinfecció
de l’espai.
D’altra banda, les autores i autors locals
i les seves obres es donaran a conèixer
mitjançant les xarxes socials. Durant tot el
dia, hi ha previstos actes virtuals al Canal
Ikonograma, amb salutacions, presentacions, lectures, entrevistes i reportatges
sobre l’actualitat literària colomenca.

SANTA COLOMA
LLEGEIX
Santa Coloma llegeix és una iniciativa
que busca fer arribar la lectura a tots els
racons de la ciutat i fer possible el descobriment de tots aquells mons, visions i
imaginaris que ens ofereixen els llibres,
les pel·lícules, la música, etc., impulsant
d'aquesta manera el plaer de llegir en
tots els seus formats.
La primera proposta es LA BIBLIOTECA
A DOMICILI, un nou servei de préstec
a domicili de les Biblioteques de Santa
Coloma, amb el suport del Punt del
Voluntariat i d’entitats vinculades al
territori. Està adreçat a qualsevol persona que per problemes de mobilitat no
es pugui desplaçar a les quatre biblioteques de la ciutat.
Més informació:
b.sta.colomag.c@diba.cat / 93 466 15 51

La Junta de Govern Local, en data 2 de febrer de
2021, va aprovar inicialment el projecte anomenat
“Projecte executiu d’adequació a les normes de
seguretat contra incendis de l’edifici de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet”, redactat per
l’enginyer tècnic industrial, Sr. Carlos Marancho
Martín, i el seu pressupost d’execució per contracte
de 373.256,77 € (IVA inclòs).
El pressupost per coneixement de l’Administració
ascendeix a 387.413,77 € IVA inclòs, desglossat:
· Pressupost d’execució per contracte: 373.256,77
€ IVA inclòs.
· Despeses directes (honoraris tècnics de redacció, direcció facultativa i coordinació de seguretat
i salut): 14.157,00 € IVA inclòs.
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 15 de
febrer al 29 de març de 2021 i publicat a la seu
electrònica de l’ajuntament el 5 de febrer de 2021 i al
BOP de Barcelona en data 15 de febrer 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, 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, al web
municipal i Full municipal.
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.

Concentración
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 26 de
abril (11 h), en la pl. 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.

Concentración por la
defensa de la sanidad pública
El 28 de abril (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. Piden a la Generalitat de Catalunya retornar a las visitas presenciales,
el 25% del presupuesto sanitario a la
Atención Primaria, rapidez en la vacunación y que abran quirófanos por las tardes para minimizar las listas de espera
quirúrgicas, de manera prioritaria.

Atenció a l’OIAC
només amb cita prèvia
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h,
amb atenció només amb cita prèvia,
que es pot demanar al 93 462 40 90.
Més informació a: 93 462 40 40/09

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
L’Ajuntament gestionarà les
escoles bressol municipals

Nova píndola sobre els servidors d’emmagatzematge
«El núvol, com el puc fer servir?» és el títol de la nova píndola que
el Servei de Formació en línia de Grameimpuls ha incorporat al seu
catàleg de continguts. L’acció té una durada de 5 hores i s’ofereix en
modalitat virtual. Les persones que vulguin fer la formació hauran
d’inscriure’s prèviament a través de la pàgina web de Grameimpuls
(www.grameimpuls.cat, apartat «Píndoles formatives»). Més informació al 93 466 15 65.

Xerrada ‘L’estigma a l’escola en primera persona’

El 27 d’abril (19 h), el programa «Sentir Salut Mental» organitza
una xerrada telemàtica «L’estigma a l’escola en primera persona», on
es parlarà de la problemàtica als centres educatius per ser trans, tenir
una discapacitat física o patir un trastorn mental. És una iniciativa de
la Taula Salut mental i addiccions i la Xarxa de biblioteques de la ciutat,
que es podrà seguir a través d’aquest enllaç: http://bit.ly/canalssm.

Formación subvencionada: PNL y Confección de webs

El ple ordinari del mes d’abril de
l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprovarà la municipalització de la
gestió de les 8 Escoles Bressol Municipals
del municipi. Aquests centres educatius, de
titularitat pública, eren gestionats fins ara
per quatre empreses privades sotmeses a
licitació del servei. El cost actual d’aquest
servei és de 3.300.000 euros.
L’Ajuntament procedirà a la constitució d’una empresa municipal, que serà
l’encarregada de gestionar l’etapa educativa pública de 0 a 3 anys. La plantilla és de
143 professionals de diferents àmbits, tot i
que aquesta xifra pot variar a causa de les
reduccions i mitges jornades. L’Ajuntament
ja s’ha reunit amb les direccions de les empreses i els representants dels treballadors
i treballadores per informar del procés.

Al curs 2020-2021 s’han ofertat 646
places a les escoles bressol públiques.
L’Ajuntament ha concedit 144 beques a
les famílies colomenques, el que representa el 87% de les sol·licitades. El canvi
a la gestió no suposarà cap impacte
econòmic a les famílies usuàries. Actualment, el consistori assumeix el 63% del
cost, mentre que les famílies contribueixen amb el 37% restant.
L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon considera que “és
una prioritat d’aquest govern municipal
millorar la qualitat de totes les etapes educatives, però especialment la de 0 a 3 anys”.
Parlon apunta que la municipalització
de la gestió “suposarà un salt de qualitat,
optimitzant els recursos públics i millorant
el control de la gestió”.

Portes obertes virtuals de
les escoles bressol municipals
Amb les jornades de portes obertes es
dona el tret de sortida al procés de preinscripció i matrícula a les 8 escoles bressol
municipals. És el moment en què cada
escola informa sobre el seu projecte
educatiu mentre es fa un recorregut per les
seves instal·lacions i espais.
A causa de la situació de crisi sanitària per
la Covid-19, aquest curs les tradicionals
jornades de portes obertes han hagut de
modificar el seu format habitual. Mantenen l’objectiu d’informar a les famílies de
tots els aspectes abans esmentats, però la
visita presencial al centre està restringida. Per aquest motiu, l’Ajuntament posa
a disposició de totes les famílies un espai
web on trobaran les portes obertes virtuals
de totes les escoles bressols municipals de
la ciutat.

A més, des del 19 d’abril es fan sessions
virtuals com a espai de trobada amb
l’equip docent, en les quals es dona resposta a tots els dubtes. Per unir-se a aquestes
sessions caldrà fer-ho a través de la plataforma Jitsi Meet.

Recordar a les famílies que del
10 al 20 de maig és el període per a
la presentació de les sol·licituds de
preinscripció i la documentació,
per via telemàtica.
Tota la informació a:
www.gramenet.cat/ebm

Del 27 de abril al 27 de mayo se llevará a cabo el curso «PNL» (30
h) de 19 h a 22 h los martes y jueves en línea. Y del 29 de abril al 31
de julio se impartirá el curso «Confección y publicación de páginas
web» (300 h) de 8 h a 12.30 h de lunes a viernes en línea. Se trata
de cursos 100 % subvencionados, dirigidos 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

Cursos d’estiu EOI Santa Coloma

L’EOI de Santa Coloma ofereix cursos d’estiu semi presencials
d’anglès de 60 hores (30 hores presencials + 30 hores telemàtiques) de l’1 al 21 juliol (3 setmanes). Els nivells oferts són anglès
2A/2B/3A/3B/4A/4B. L’horari presencial serà dimarts, dimecres i
dijous de 9 a 12.20 h, i l’horari de les classes telemàtiques en directe
dilluns i divendres, de 9 a 11 h (4 hores setmanals). Les tasques
telemàtiques guiades pel professor/a seran de 6 hores setmanals. El
preu dels cursos és de 254,10 euros, i els dies d’inscripció: 5, 6, 26
i 27 de maig. En alguns casos s’haurà de fer prova de nivell i es donarà dia i hora per a fer la prova (places limitades). Més informació:
eoisantacoloma.org / 93 468 53 66

Obert el procés de selecció de dones
per participar a l’acció formativa Iria
L’empresa municipal Grameimpuls ha iniciat el procés de
selecció de dones per participar en l’acció formativa Iria.
L’itinerari, que forma les dones
en oficis tradicionalment
masculinitzats, tindrà lloc del
12 de maig al 18 de juny. És la
setena convocatòria d’una
iniciativa que l’Ajuntament de
Santa Coloma, a través de
Grameimpuls, desenvolupa en
el marc del projecte «Treball
als barris».
Durant cinc setmanes, les participants faran
mòduls de formació relacionats amb el bricolatge, la mecànica de vehicles, la construcció
i l’electricitat. Un tastet d’oficis històricament ocupats pels homes amb què es pretén
trencar estereotips de gènere. Com a taller
complementari, les dones faran accions de
sensibilització en igualtat d’oportunitats,
coaching i assessorament laboral.
L’itinerari també inclou un taller de 25 hores de seguretat personal, que es realitzarà
al Club Esportiu Satori. La formació té una

Remodelación
integral de la
calle Sants

El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto de remodelación integral de la calle
Sants por un importe de
2.700.000 €. El inicio de la
obra está previsto en el último trimestre de 2021.

durada total de 135 hores. Les dones interessades en participar a l’itinerari formatiu
Iria cal que truquin al 93 466 15 65, o es
poden adreçar a les oficines centrals de
Grameimpuls (carrer Rafael de Casanova,
40), en horari de 8.30 a 14.30 h.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
marc del Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte «Treball als barris»,
convocatòria 2020.

El parc Sandino tindrà una tirolina de 30m

El proyecto plantea:
• Ampliación de aceras
• Sustitución de la totalidad de la red de saneamiento
• Eliminación de los palos de las aceras y, por tanto,
el soterramiento de las líneas aéreas de baja tensión
y telecomunicaciones

La setmana vinent començarà la
renovació dels jocs infantils al parc
Sandino, que inclourà la instal·lació d'una
tirolina de 30 metres a la part alta de la
zona de jocs. Aquest artefacte pels més
atrevits forma part de la renovació
integral dels jocs infantils, en el disseny
dels quals han participat les nenes i nens
del Consell de la Infància de Santa
Coloma de Gramenet.
Els actuals jocs ja es troben obsolets i
desgastats i requereixen la seva retirada
i renovació. La zona del berenador està

destinada a la canalla més petita amb
supervisió; per tant, el joc proposat és
un conjunt combinat, per a nens i nenes
d'1 a 8 anys. Està format per dues torres
seguides de dos ponts, dos accessos amb
graons, un tobogan en cada pont (un més
gran que l'altre) i un túnel que connecta les torres. A més, disposa d'altaveu i
mini-joc de xilòfon.
Durant aquesta primavera i l'inici de l'estiu es portaran a terme la creació i renovació de diverses zones de jocs a diferents
indrets de la ciutat.
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agenda
L'alumnat del Ramón
Berenguer IV estrena
«Sui Generis» i «Salem»

El passat dimarts, 20 d'abril, l'alumnat
de batxillerat escènic de l'Institut Ramon
Berenguer IV va estrenar al Sagarra les
obres de teatre que han estat preparant
durant el curs. Es va representar «Sui
Generis», una creació col·lectiva sobre la
diferència, i «Salem», una adaptació lliure
de Les Bruixes de Salem, d'Arthur Miller,
amb textos de Maria Mercè Marçal i Gata
Cattana, que reivindica l'empoderament
de la dona i l'auge dels fanatismes, persecucions, racisme, antisemitisme, xenofòbia, misogínia i la postveritat en què tot
val i es pot convertir perillosament en una
caça de bruixes.
En aquest curs tan particular, el Teatre
Sagarra i l'Ajuntament de Santa Coloma han
facilitat al batxillerat escènic poder utilitzar
el mateix Teatre per assajar en dies puntuals,
el que suposa un luxe per l'aprenentatge
de l'alumnat i una ocasió única de viure el
teatre amb les màximes prestacions.

Passi de la pel·lícula Josep, amb
la presència de l'actor Sergi López
El 29 d'abril (19 h) es farà el passi
de la pel·lícula Josep al Teatre Sagarra,
amb la presència de l'actor Sergi López,
que posa veu al protagonista. Un
llargmetratge d'animació francès dirigit
per Aurel, dibuixant de Le Monde i Le
Canard enchainé, de producció catalana, i amb música de Sílvia Pérez Cruz.
El film ha estat guardonat com a millor
cinta d'animació als Premis del Cinema
Europeu 2020, i narra la història quasi
desconeguda del dibuixant català
republicà Josep Bartolí, que va fugir
dels camps de concentració.
Febrer, 1939. Aclaparat per l'onada de
republicans que fugen de la dictadura de
Franco, el govern francès opta per confinar als espanyols en camps de concentració. La pel·lícula explica l'amistat al camp
d'Argelers de dos homes, separats per
un filat de punxes. Un d'ells és en Josep
Bartolí, un dibuixant que lluita contra el
règim de Franco. L'altre és un gendarme
francès que l'ajuda a sobreviure fins que

aconsegueix escapar a Mèxic, on coneixerà Frida Kahlo.

Programa de Memòria Històrica

Es tracta d'una proposta emmarcada en la
vuitena edició del programa de Memòria
Històrica de Santa Coloma de Gramenet. Un espai de reflexió ple d'activitats
culturals a l'abast de tothom, les quals
estan destinades a generar consciència
col·lectiva i difondre diferents esdeveniments de la nostra història més recent, per
a moltes persones, encara desconeguda.
En el marc d'aquest programa, des del
Teatre Sagarra es volem oferir un seguit
de propostes que no deixaran indiferents a ningú. Propostes amb contingut
crític, que pretenen oferir una mica de
llum sobre algunes qüestions concretes
que formen part del nostre passat més
obscur.
Les entrades (gratuïtes) es poden adquirir a: www.teatresagarra.koobin.cat

Activitats d’educació
ambiental per a famílies
«Bombes de llavors: creem una explosió de plantes autòctones!» 24 d'abril
(11.30 h) a l’Aula ambiental de Can Zam
Isabel Muñoz.
«Natura que brilla a la foscor: fluorescència i biolumiscència». 25 d’abril
(11.30 h) a Ecometròpoli.
«Itinerari naturalístic del parc del Molinet
i el riu Besòs». 25 d’abril (11.30 h) a la
jugatacambiental del parc del Molinet.
«Contacontes: la granota Carlota i els
amics del riu». 2 de maig (11.30 h)
a l'Aula ambiental de Can Zam Isabel
Muñoz.

'Estados', monòleg de Jona, el
Operario del Humor, al Sagarra

Abel Iglesias i Andrea Talavero,
en doble concert a l'Auditori

Demà, 24 d'abril (19 h), Jona, el Operario de l'Humor,
presentarà el monòleg «Estados» al Teatre Sagarra. Per naturalesa,
estar sol, acompanyat o en família són els "estats" que durant el
transcurs de la nostra vida podem experimentar. Jona, el Operario
de l'Humor, repassa i analitza diferents situacions tant de la seva
vida personal com per descomptat del seu entorn més prope.
Traurà cop de gràcia als peculiars i divertits canvis que poden
aparèixer segons en l'estat en què et trobis en aquest moment.
Res és igual, i tot és diferent, segons el teu moment emocional.

Avui, 23 d'abril (19 h), tindrà lloc un doble concert de
programació estable a l'auditori Can Roig i Torres. La primera
part anirà a càrrec del pianista Abel Iglesias, qui oferirà
algunes de les obres més virtuoses de Listz, E. Granados,
Chopin i Bach.

Preu de l'entrada: 6 €, amb els descomptes habituals.

Preu de l'entrada: 8 €, amb els descomptes habituals.

A la segona part del concert, Andrea Talavero al violí, amb el
pianista Jorge Camacho, i el ballarí Martí Corbera, interpretaran
obres de Stravinsky, Debussy i Falla.

'Pau i drets humans' segona fase de l’exposició
11 anys de Diaris de Viatges al Besòs
A partir de demà, 24 d’abril, Dia
Internacional del Multilateralisme i la
Diplomàcia per a la Pau, es podrà veure la
segona fase de l’exposició retrospectiva «11
anys de Diaris de Viatges» al parc fluvial del
Besòs, el tram comprès entre el c. President
Lluís Companys i el pg. Llorenç Serra.
Aquesta segona part porta com a lema «Pau
i drets humans». Els objectius d’aquest
espai expositiu són, d’una banda, afavorir
la reflexió sobre la importància dels drets
humans i la cultura de la pau, i de l’altra,
mostrar les conseqüències dels conflictes
armats en les persones, les que en pateixen
directament i també la seva descendència.
S’hi fa esment especial a la memòria
històrica i l’empatia necessària. En la línia
del que ja assenyalava José Saramago:
"Cal recuperar, mantenir i transmetre la
memòria històrica, perquè es comença per
l'oblit i s'acaba en la indiferència".

