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Las nuevas convocatorias de planes de empleo
beneficiarán a 195 personas en paro de la ciudad
Las contrataciones tendrán una duración
de entre 6 y 8 meses y empezarán en mayo

El presupuesto es de 2 millones de euros
y beneficia a familias en situación de vulnerabilidad

PLANES DE EMPLEO

PRIMERAS CONVOCATORIAS 2021

195

PERSONAS
BENEFICIARIAS

El Ayuntamiento de Santa Coloma, a través de la
empresa municipal Grameimpuls, pone en marcha dos
nuevas convocatorias de planes de empleo: una en marco
del proyecto «Treball als barris» y otra mediante los planes
locales de ocupación de la Diputación de Barcelona. Las
actuaciones suponen la contratación de 195 personas en
situación de desempleo. Los contratos tienen una duración entre los 6 y los 8 meses y medio. El presupuesto de
estas actuaciones alcanza los 2 millones de euros.
El grueso de personas que participan en los planes de
empleo, 147, están destinadas a dos programas específicos
para trabajos y mejoras en la vía pública: «Mejora del entorno periurbano» y «Jardinería y limpieza urbana». Cerca de
40 brigadas servirán de refuerzo a las tareas que ya realizan las diferentes contratas de limpieza y mantenimiento.
Pintura horizontal, adaptación de pasos y aceras o reparación de mobiliario urbano son algunos de los trabajos de
mantenimiento que realizarán estos equipos. En cuanto a
jardinería y limpieza destaca la desinfección de los juegos
infantiles en parques y plazas, eliminación de grafitis, mantenimiento de alcorques, recogida de excrementos, replantaciones o desbroce de las zonas que limitan con la montaña.
Los planes de empleo disponen de dos hidrolimpiadoras para
reforzar el trabajo de los Servicios municipales de limpieza.

Medidas por
la igualdad de
oportunidades
y la resiliencia

Formación y mejora de las competencias

26

Las personas contratadas mediante estas dos convocatorias de planes de empleo realizaron, hace unas semanas,
un módulo de formación en el CFO La Ginesta. El programa de empleo finaliza el 31 de octubre.
Por otro lado, 26 personas del plan de empleo sufragado por la Diputación de Barcelona realizarán tareas
de refuerzo técnico-administrativo en dependencias
municipales.
Los planes de empleo son programas de contratación de
personas en situación de desempleo para la realización
de obras y servicios de interés social en la ciudad. El
objetivo principal es ayudar a los colectivos con más dificultades (mujeres, jóvenes, personas paradas de larga
duración o mayores de 45 años) a acceder al mercado
laboral.
Estas dos convocatorias están impulsadas por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y la Diputación de
Barcelona y gestionadas por el Ayuntamiento de Santa
Coloma, a través de Grameimpuls. A lo largo del próximo semestre, se pondrán en marcha otras actuaciones
similares.

PERSONAS

169

PERSONAS

DIBA

Tareas de refuerzo
técnico-administrativo en dependencias
municipales.

TREBALL ALS BARRIS
Mejora del entorno periurbano,
jardinería y limpieza urbana:
147 personas
Mantenimiento de edificios:
22 personas

Contrataciones
de entre
6 y 8 meses

Presupuesto
2 millones
de euros

En el marco del Pacto Local por la Reconstrucción Social, Económica y Cultural, seguimos dando cumplimiento a las
acciones previstas en los ejes que nos hemos marcado como prioritarios, como es la reactivación económica y el fomento de la ocupación en Santa Coloma, imprescindibles en el marco actual. Por ello, seguimos incrementando iniciativas
que dan resultados como los Planes de empleo municipales, para fomentar la igualdad de oportunidades de los y las
colomenses, en especial de aquellas personas que forman parte de colectivos vulnerables: personas paradas de larga
duración, jóvenes, mujeres y personas mayores de 45 años de la ciudad.
Las diferentes iniciativas previstas en el Pacto Local, refrendadas por todos los grupos municipales, nos tienen que servir para hacer frente a los efectos sociales económicos de la pandemia por el Covid-19 y sobre todo para preservar derechos y luchar contra las desigualdades acrecentadas por esta crisis. En esta línea de trabajo, hemos puesto en marcha
nuevas convocatorias de Planes de ocupación, cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral, a partir de iniciativas de
servicio y retorno público, y en coordinación con diferentes administraciones, en este caso la Diputación de Barcelona
y el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC). Tenemos la convicción que si unimos esfuerzos entre administraciones, instituciones y empresas privadas podremos impulsar más iniciativas que mejoren la calidad de vida de muchas
personas de la ciudad. En el caso concreto de las personas que hemos contratado, a través de la empresa municipal
de Grameimpuls, tendrán la oportunidad de desarrollar trabajos por y para Santa Coloma, en el marco del programa
‘Treball als barris’ y para el refuerzo técnico-administrativo del Ayuntamiento.

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

A destacar que los Planes de empleo cumplen una doble importante función: la de la contratación laboral de personas
en situación de paro para proyectos de ciudad, y la de formación y de mejora competencial que, en algunos casos
—sobre todo jóvenes— a su vez supondrá el acceso al primer empleo.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Per una mobilitat sostenible
Al darrer ple vam aprovar un conveni amb l’AMB per tal que Santa Coloma s’incorpori a la zona metropolitana
de lloguer de motos elèctriques compartides, l’anomenat motosharing. Aquesta aposta pel transport sostenible
és una derivada més del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que va aprovar el govern que presideix
Núria Parlon.
Una ciutat tan densa necessitava d’un full de ruta que conjugués tots els àmbits de la mobilitat, amb un objectiu:
la salut de la ciutadania. Vianants, bicicletes, patinets, cotxes, transport públic, medi ambient, seguretat viària o
aparcaments són les múltiples facetes d’aquesta política pública fonamental per gaudir d’un millor nivell de vida.
Dels objectius marcats pel Pla de Mobilitat Urbana comencen a recollir els fruits. Treballem per ampliar els barris
de vianants, i ampliar els carrers per a vianants, estem a punt d’obrir un nou tram del carril bici que creua la ciutat des del Pont Vell fins el barri del Fondo. La recent modificació de l’ordenança de circulació per adaptar-la a la
nova realitat que suposen els vehicles de mobilitat personal (patins i bicis elèctriques, cadires amb motor...) i que
permetrà sancionar la circulació d’aquests vehicles per les voreres, dona cobertura als nous temps en què els desplaçaments han de ser més respectuosos amb el medi ambient, tot reduint la contaminació atmosfèrica i acústica.
La millora constant del transport col·lectiu de viatgers és un dels nostres reptes. L’ampliació del recorregut del
B82 que connectarà Torribera amb la Clínica del Carme de Badalona i que facilitarà el compromís adquirit amb
SOS Gent Gran, és una iniciativa que eleva el servei de qualitat del nostre transport públic.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Una nefasta política de vivienda
Garantizar a todo el mundo el acceso a la vivienda a precios asequibles debe ser una de las prioridades de cualquier administración. En Santa Coloma, hemos visto como la gestión de vivienda pública ha sido un absoluto
fracaso, en parte por la mala planificación del Ayuntamiento, en parte por la dejadez de la Generalitat de Cataluña, que desde hace una década dedica más inversión, por ejemplo, a TV3 que a políticas de vivienda.
En la ciudad, hemos observado como hace años que no se construye vivienda pública, mientras se sigue inyectando dinero a Gramepark para pagar la deuda de los años en que nuestro Ayuntamiento se lanzó a la carrera
inmobiliaria. Mientras en otros lugares se promovía el alquiler social que defiende Cs, aquí se apostaba por un
modelo de venta que hacía pasar el suelo público a manos privadas, dejando a la ciudad sin parque de vivienda
consistente.
La realidad es que todos conocemos personas que querrían vivir en la ciudad y deben marchar porque aquí
no encuentran vivienda, a nuestro entender esto se revertiría, en parte, con incentivos fiscales y ayudas a
la compra y el alquiler. Como en otros aspectos, los constantes errores del pasado están condicionando la
actualidad en nuestra ciudad. Por muchos anuncios de planes de vivienda que se realicen, o por mucho que
nuestro Ayuntamiento ahora quiera descargar su responsabilidad acogiéndose a límites al precio de alquiler que ponen los particulares sobre los inmuebles que han pagado con su esfuerzo y ahorros. La situación
creada es complicada de revertir y desde luego las propuestas sobre la mesa no parecen las idóneas para
mejorar la situación.

ECP
Jonatan
Fornés
Portaveu

Escoles Bressol, obrim camí i seguim avançant
Des d’En Comú Podem sempre hem defensat la municipalització de serveis de l’Ajuntament: ho hem demanat
amb el servei de neteja, amb la deixalleria municipal, amb el servei d’escombraries, el servei d’Atenció Domiciliària i més recentment amb les escoles bressol o fins i tot amb la gestió del cementiri municipal... entre d’altres.
Des de l’equip de govern sempre ens han dit que la municipalització és una tasca impossible de materialitzar. Tot
i així hi ha experiències d’ajuntaments governats per companyes dels Comuns on s’ha pogut fer, és qüestió de
voluntat política. L’aposta per la conversió de serveis a una gestió 100% pública suposa un estalvi econòmic per
l’Ajuntament i garanteix uns millors drets laborals a totes les treballadores, afavorint així un millor servei a la
ciutadania.
Així, hem conegut com l’Equip de Govern es planteja la internalització de les escoles bressol de la ciutat, una
proposta defensada i reivindicada pel nostre grup des de fa molt de temps i que esperem que es materialitzi pel
proper curs.
Ara, continuarem batallant per garantir una tarifació social a les nostres escoles bressol. Si s’aplica la tarifació
social qualsevol família pot optar d’entrada a una quota assequible en funció de la seva renda. La tarifació social
és una proposta que està basada en criteris d’equitat, permetent preus adaptables a la renda disponibles de les
famílies. La incorporació de la tarifació social a les escoles bressol ha de ser una aposta prioritària per tal que
aquest servei públic sigui accessible a tota la infància de la ciutat i teniu el nostre compromís per batallar-ho.
Com sempre, pel bé de la gent comú.

ERC
Gemma
Espanyol
Portaveu

Pla d’Habitatge Local insuficient
En el darrer Ple Municipal es va aprovar inicialment el Pla d’Habitatge Local. Un Pla que, de moment, no dóna
resposta a les necessitats de la nostra ciutat. La ciutadania de Santa Coloma té una renda mitja de 26.000 € i un
terç de la població viu amb menys de 10.000 €/any. Pel que fa al parc d’habitatges, només un 17% dels habitatges són de lloguer i el seu preu mig és de 854 €, quan el màxim recomanable hauria de ser de 672 €/mes.
Segons el PHL la ciutat necessitarà 3.200 habitatges nous. Des del 1990 s'han construït 1.587 Habitatges de
Protecció Oficial (HPO), però gairebé tots han estat de venda protegida. Aquest és un gran error que s’ha fet en
matèria d’habitatge. Les oportunitats de construir habitatges són escasses pel poc espai públic lliure que queda.
El 65% de les sol·licituds per accedir a un HPO són per a lloguer social i només un 25% per a compra. El Pla preveu la construcció de només el 9% de lloguer públic i la resta de venda. Tampoc preveu un recurs per acabar amb
el sensellarisme a la nostra ciutat. Preocupa també la manca de resposta a les necessitats d’emancipació juvenil.
La manca de projecció d’habitatges socials específicament per a joves els condemna a l’expulsió de la ciutat. Des
d’aquest punt de vista el Pla neix coix.
Tot i que sí estem en línia pel que fa a la rehabilitació i reduir el nombre de pisos buits per tal que s’incorporin
a la borsa de lloguer social, les mesures actuals no són suficients per donar-hi suport, de moment. És important
que el Pla s’ajusti a les necessitats de la ciutat i perquè ens mou el benestar de la ciutadania, des del Grup Municipal d’ERC treballarem per millorar-lo.

anunci

Per acord de la Junta de Govern Local de data
20 d’abril de 2021, es va aprovar inicialment les
Bases reguladores per la concessió de prestacions
econòmiques, destinades a cobrir les despeses de
les activitats d’estiu realitzades a Santa Coloma de
Gramenet, amb vigència pluriennals.
La mateixa Junta de Govern Local va acordar publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de la Corporació, al Full informatiu municipal “L’Ajuntament
informa” i a Seu Electrònica municipal, a fi que
en el termini de vint dies hàbils, a comptar de
l'endemà hàbil de la darrera inserció de l'anunci en
el BOPB, les persones interessades puguin examinar
l'expedient i fer les al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments que estimin oportuns.
Aquestes Bases s’entendran aprovades de manera
definitiva si no es presenta cap al·legació, reclamació
i/o suggeriment en aquest període.
Aquestes Bases, així com la resta de documentació,
es poden consultar al web municipal:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
Fitxa.aspx?lngIdFitxa=18329&lang=ca

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 3 de
mayo (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.

Contra els feminicidis
Us recordem que el dimarts, 4 de maig
(20 h), hi tornarà a haver una concentració a la plaça de la Vila per denunciar
els feminicidis i recordar i fer públics els
noms de totes les dones assassinades durant el mes d’abril. Es respectaran totes
les mesures de seguretat sanitàries.
La reflexió sobre el tema i la lectura la farà
el col·lectiu Entenem de Santa Coloma.

Oficina de atención
de la Defensora
La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet ha reducido el servicio presencial en atención a las
medidas sanitarias vigentes, pero continúa
abierta para atender consultas y quejas de
los vecinos y vecinas de la ciudad, siempre
con cita previa.
Se puede contactar, en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes, a través de los
teléfonos 93 462 40 12 o 627 709 730
(también por whatsapp) o por el correo
electrónico defensora@gramenet.cat, para
organizar una videoconferencia o una
entrevista presencial.

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
Les escoles bressol i l’habitatge
públic, protagonistes del ple d’abril

Oberta la convocatòria per als casals esportius d’estiu
L’Ajuntament ha obert la convocatòria pública per a la presentació de
sol·licituds als casals esportius d’estiu d’enguany. Les entitats esportives interessades a organitzar aquesta activitat hauran de tramitar i
registrar a les oficines de l’OIAC de l’Ajuntament la instància i documentació corresponents. El termini finalitzarà el 7 de maig. Les
entitats sol·licitants hauran de signar una declaració responsable que
se’ls hi facilitarà un cop realitzada la sol·licitud.

Crida de voluntariat en protecció civil

Si tens més de 14 anys i puntualment vols donar suport a una entitat
que realitza accions de col·laboració en temes de seguretat i emergències a Santa Coloma, posa't en contacte amb el Punt del Voluntariat, als
telèfons 646058979 / 93 462 40 79 o enviant un correu a puntvoluntaritat@gramenet.cat i contactaran amb tu per donar-te més informació.

Formació sobre xarxes socials per a negocis

L’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet va aprovar en el ple ordinari del
mes d’abril, celebrat el passat dia 26, el Pla
local d’habitatge i la dotació pressupostària
per constituir una empresa municipal que
gestioni les vuit escoles bressol municipals.

Escoles bressol municipals

El ple va aprovar la reserva d’1 milió
d’euros per constituir una empresa pública
que gestioni de forma directa les 8 escoles
bressol municipals. Fins ara, aquests centres d’ensenyament de 0 a 3 anys eren de
titularitat pública però de gestió externa
mitjançant concessions a empreses del sector. D’aquí a l’agost s’acaben el contractes
en virtut dels quals es gestionaven.
L’Ajuntament ha decidit, després de fer
una acurada valoració dels anys de gestió
externalitzada, assumir-ne també la gestió,
per tal de millorar la qualitat del servei,
mantenir la ràtio baixa i homogeneïtzar les
plantilles i els projectes pedagògics.

850 habitatges protegits

La inversió associada supera els 20 milions
d’euros de recursos propis i més de 90
milions addicionals, fruit de les aliances estratègiques amb diferents administracions.

Pla de millora urbana

Una altra qüestió destacada que s’ha aprovat a la sessió és el Pla de millora urbana
(PMU) per a la regularització dels eixos
comercials i usos de Santa Coloma. El Pla
és una eina fonamental per dinamitzar
l’economia local i ordenar algunes activitats comercials.

Declaracions Institucionals aprovades
Del Dia d’Europa
Contra el tancament de l’empresa
BOSCH a Lliçà de Munt

Mocions aprovades

El ple també va aprovar el Pla local
d’habitatge, que desenvolupa la planificació estratègica de les polítiques públiques
d’habitatge pels propers 6 anys, i que
contempla la creació de 850 habitatges
assequibles i socials. El document és fruit
d’un procés en què han participat entitats,
especialistes en la matèria, i la ciutadania.

En suport de l'alliberament de les patents de les vacunes Covid-19

Fer front a les situacions d’emergència
habitacional i facilitar l’accés a un habitatge
digne i assequible a les famílies amb menys
recursos són alguns dels objectius del Pla.

Per a que els ajuntaments disposin d'un
mínim del 10% dels fons europeus per a
la recuperació

En suport de les mobilitzacions del 1r de
maig
Per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

Grameimpuls organitza els dies 11, 13, 18, 20 i 25 de maig el taller
«Facebook i WhatsApp per a negocis». La formació és gratuïta
i s’impartirà en modalitat virtual. Les persones interessades a
participar-hi cal que facin inscripció prèvia mitjançant la pàgina
web www.grameimpuls.cat (apartat «Formació per a persones emprenedores»). Per a més informació o aclariment de dubtes, trucar
al 93 466 52 24.

Sessió informativa a La Ginesta

La Ginesta acollirà el 6 de maig (10 h) una sessió informativa sobre
el curs «Atenció al/a client/a, consumidor/a i usuari/ària» que
Grameimpuls impartirà del 13 de maig al 27 d’octubre. El curs, que
està adreçat a persones en situació d’atur, s’impartirà de dilluns a
divendres (de 8:30 a 14:30 h) i permetrà l’obtenció del certificat de
professionalitat de nivell 3. Les persones interessades a participar-hi
hauran de fer la inscripció prèvia al curs, mitjançant la pàgina web
(www.grameimpuls.cat, apartat «Formació ocupacional»). Per a més
informació i/o aclariment de dubtes, trucar al 93 466 15 65.

Programa formatiu de suport a
la xarxa d’entitats de Santa Coloma
L’Oficina d’Assessorament a Entitats
llança un nou programa formatiu de
suport a la xarxa d’entitats de Santa
Coloma de Gramenet. Es tracta d’una
formació confeccionada conjuntament
amb les organitzacions de la ciutat a través
d’un debat i reflexió públic generat a la
conferència «Reptes de les entitats davant
la situació de pandèmia» celebrada el 24
de febrer, i posteriorment mitjançant un
estudi de les necessitats del tercer sector.
El resultat d’ambdues accions, on hi
han participat més d’una cinquantena
d’entitats, ha culminat amb un informe de
resultats, en el qual es descriuen quines
són les àrees més afectades per la Covid-19
i es proposa el pla formatiu esmentat, com
a mesura de suport per millorar l’adaptació
i resposta als obstacles detectats.

Els cursos, que tindran lloc des del maig
fins al juliol, es divideixen en dos apartats: Apartat d’eines i recursos, on es
tractarà la captació de fons econòmics,
les eines digitals, els plans de comunicació per arribar al públic diana, i les
xarxes socials; i Apartat de gestió de
l’entitat, on es possibilita la petició de
sessions sobre el marc legal, el personal
de l’entitat, la comptabilitat i la fiscalitat.
La característica principal de totes les
accions formatives és que contemplen
una part teòrica d’adquisició de coneixements i una altra pràctica, per a aplicar a
la realitat de cada entitat.
Les inscripcions i tota la informació es pot
consultar a www.gramenet.cat/formacioentitats. Més informació: 649.384.344
/ oficinaentitats@gramenet.cat

Ampliació del recorregut de
la línia de bus metropolità B82

SANTA COLOMA RECUPERA LA FESTA DE SANT JORDI
El passat 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, la plaça de la Vila va recuperar la tradicional
festa dels llibres i les roses al carrer, després que l'any passat es va haver d'anul·lar, a
causa de la pandèmia de la Covid-19.
L'alcaldessa, Núria Parlon, es va acostar a desitjar una bona Diada a tota la ciutadania:
"Enguany l'hem pogut recuperar, amb les llibreries de Santa Coloma que han format part
d'aquesta proposta, i seguint totes les mesures de seguretat. Les floristeries també han
pogut treure les seves parades al carrer, segons la normativa del PROCICAT. Malgrat les
limitacions d'aquesta gran festa de la cultura i la primavera, podem veure que està funcionant, la gent acudeix, amb molta precaució i cura".

El dilluns, 3 de maig, està previst que
entri en funcionament el nou recorregut de
la línia de bus metropolità B82, que connectarà el Centre Sociosanitari del Carme (a
Badalona) amb el Recinte Torribera (Santa
Coloma de Gramenet), ampliant el seu
recorregut. Fins ara, el trajecte de la B82 és
circular amb parada Origen/Final situada a
la plaça de la Vila, i connecta la plaça de la
Vila amb el Recinte Torribera.

Actualment el servei es presta amb un
vehicle i amb una freqüència de pas de
30 min. Amb el nou recorregut, hi haurà
2 vehicles que prestaran servei a la B82
i la freqüència de pas continuarà sent
de 30 min (De dilluns a dissabte feiner). Permetrà el transbordament amb
el metro, línies de metrobús (M1, M19,
M27, M28 i M30) i altres línies d’autobús
(B15, B18 i B80).
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agenda
Nova entrevista del cicle
‘Activistes pels drets
humans a Santa Coloma’

Inés Hernand y Galder Varas, ‘Molotov’: La crua història
para partirse de risa
d’un pres polític
Avui, 30 d’abril (18 h), es durà a terme
la presentació online de la segona entrevista del cicle «Activistes pels drets humans a
Santa Coloma de Gramenet, construïm
Memòria Històrica». En aquesta ocasió, la
professora d’història Núria Hoyo ha
entrevistat a Leo Crespo, activista, feminista, sindicalista i també política que va patir
les represàlies de la dictadura feixista.
Aquest projecte, que recull el testimoni de
diverses persones de la ciutat, constitueix
un material didàctic especialment adreçat a
l’alumnat d’instituts (ESO, Batxillerats i cicles formatius), tot i que les entrevistes són
accessibles per a tota la ciutadania a través
del canal Youtube de l’Espai per la Pau.

Conferència i debat
'Unió Europea,
una visió crítica'
Dilluns 10 de maig (19 h), tindrà lloc
la Conferència i debat en línia «Unió
Europea, una visió crítica», amb Hèctor
Sánchez Margalef, politòleg investigador
del CIDOB, a través de la plataforma
Zoom. El debat serà moderat per Judith
Jordà i Frias, antropòloga i investigadora
en Relacions Internacions.
És una activitat organitzada per la Lliga
dels Drets dels Pobles i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, inclosa en
el cicle «Debats i Filosofia per la Pau: Dia
d’Europa 2021». Inscripcions gratuïtes fins
al 7 de maig a: cooperacio@gramenet.cat

Un nou diàleg
sobre l’Espai Besòs
El 6 de maig (18 h) tindrà lloc un nou
diàleg organitzat per Diàlegs a la Riba del
Besòs, en el que es parlarà de l’Espai
Besòs. Comptarà amb la intervenció
d’Oriol Fernàndez, de Restarting Badalona, Roger Hoyos, de Plataforma 3 Xemeneies, Tomàs Fernández, president de la
federació de AAVV Santa Coloma, Jordi
Sánchez, primer tinent d’alcaldessa de
Montcada i vicepresident de l’Àrea de
Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB. Es podrà seguir a Facebook: @dialegsalaribadelbesos

Nova data per ‘Calma’,
de Guillem Albà
L’obra «Calma», de Guillem Albà, que va
ser suspesa el 29 de gener passat, torna
el 7 de maig (19 h). Seran vàlides totes
les entrades adquirides amb anterioritat.
Preu: 10 €, amb els descomptes habituals. Entrades a la venda:
www.teatresagarra.koobin.cat

El teatro Sagarra presenta un nuevo espectáculo dentro del
ciclo de humor «Sagarra Comedy», con Inés Hernand y Galder
Varas, que actuarán hoy, 30 de abril (19 h).
Galder Varas e Inés Hernand, una unión que va a ser lo más parecido al matrimonio que van a experimentar en su vida. Son dos
personas que llevan delirando desde que nacieron y, por lo que
sea, se han juntado para hacer la risotada.
Lo lógico en este punto sería detallar de qué trata el espectáculo,
pero no se puede porque cada show es diferente y dejan que la
improvisación sea el motor de la locura que da rienda suelta a las
risas del público. Para que el espectador se sienta más protagonista que nunca, además, ruegan su participación en la jamming, o como se diga, en la que contestan a sus preguntas entre
salseo y salseo.
Precio de la entrada: 10 €, con los descuentos habituales.
Entrades a www.teatresagarra.koobin.cat

El 6 de maig (19 h) tindrà lloc l’obra de teatre «Molotov» al
Teatre Sagarra, un espectacle que narra la vida de l’activista
Cipriano Martos, i que forma part del Programa de Memòria
Històrica de la ciutat.
Fill de camperols andalusos, Martos va haver d’emigrar a Sabadell. Jove, tímid, però ple de coratge, va acabar escollint el camí
del compromís polític. La clandestinitat li va imposar una vida
encara més austera fins a l’extrem d’obligar-lo a renunciar al
contacte amb els qui l’estimaven. Va seguir els seus ideals fins a
ser assassinat.
«Molotov» és un muntatge teatral de David Pintó i Joan Valentí sobre la vida de l’activista antifranquista, mort després d’ingerir un
còctel Molotov durant un interrogatori policial (1973). I està basat
en el llibre Caso Cipriano Martos, del periodista Roger Mateos.
Entrada gratuïta
Entrades a www.teatresagarra.koobin.cat

Homenatge a les persones deportades
als camps d’extermini nazis
El 5 de maig (18 h), Dia Nacional
d’Homenatge als Deportats i Deportades,
tindrà lloc un emotiu acte dedicat a les
persones de Santa Coloma que van patir la
deportació als camps de concentració nazis.
Es durà a terme als jardins del Museu Torre
Balldovina, davant del monument que
recorda als veïns i veïnes de la ciutat que hi
van ser víctimes, obra de l’escultor local
Miquel Compte, de l’any 1989.
L’acte comptarà amb la participació de
joves de la ciutat que han participat en el
projecte d’anada al Memorial de Buchenwald. També hi haurà una interpretació
musical a càrrec de l’alumnat de l’Escola
Municipal de Música Can Roig i Torres.
Posteriorment, es durà a terme una conferència al Museu, a càrrec d’Enric Garriga, president de l’Amical de Mauthausen
i altres camps, i de totes les víctimes del
nazisme.
Inscripcions: museutorreballdovina@
gramenet.cat / 93 385 71 42

'La lluita de les dones
contra el Feixisme:
parlem de Neus Català'
Avui, 30 d’abril (18 h), tindrà lloc la
xerrada online «La lluita de les dones
contra el Feixisme: parlem de Neus
Català», amb Carme Martí, autora del
llibre La Paloma de Ravensbrück, sobre la
vida de Neus Català. És un acte organitzat
per The Suffragettes Santa Coloma.
El paper de les dones en el combat contra
el Feixisme ha estat una qüestió generalment oblidada per la historiografia. Neus
Català va ser una referent d’aquesta lluita
i, encara avui, es creu més que necessari
fer honor a la seva memòria. Català, que
va morir el mes d’abril del passat 2019,
va ser una activista antifeixista catalana,
militant del PSUC i supervivent del camp
de concentració nazi de Ravensbrück.
Carme Martí, filòloga catalana i escriptora,
narra la vida de Neus Català a través de les
seves paraules, una obra revisada per ella
mateixa en forma de novel·la, que retracta les gestes d’una gran supervivent del
feixisme internacional.
Inscripcions: suffragettesscg@gmail.com

Santa Coloma, seu de la fase final de la Copa del Rei
La ciutat de Santa Coloma de Gramenet
acollirà els dies 15 i 16 de maig un dels
grans esdeveniments esportius de la
temporada, l’anomenada Final Four de la
Copa del Rei de futbol sala.
Aquesta edició del 2021 tindrà com a
escenari el Pavelló Nou que va ser reinaugurat fa unes setmanes després de dos
anys d’obres de rehabilitació. Els equips
que lluitaran per aixecar el trofeu són Movistar Inter, ElPozo Murcia Costa Cálida,
Levante UD FS i l'equip local Industrias
Santa Coloma.

