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Grameimpuls atén 9.000 persones el 2020,
de les quals un 27% són nous usuaris i usuàries
L’empresa municipal va adaptar els serveis i recursos
que ofereix a la ciutadania al context sanitari

De gener a desembre 4.400 persones van participar
en algun dels programes d’orientació laboral

L’empresa municipal Grameimpuls va atendre l’any
passat 9.041 persones del territori (4.209 homes i 4.832
dones), de les quals 2.437 van ser nous usuaris i usuàries.
Es tracta d’unes xifres significatives, tenint en compte el
context marcat per la pandèmia de la Covid-19.
Malgrat la crisi sanitària, Grameimpuls va mantenir la
seva activitat i va adaptar els recursos en els àmbits de
l’ocupació, la formació i l’emprenedoria a la modalitat en
línia, quan l’hi va obligar la situació epidemiològica. En
tot el període, va rebre 25.131 sol·licituds d’informació,
entre presencials i en format virtual, un volum molt superior al de l’any anterior.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE GRAMEIMPULS

Aquestes són només algunes de les dades que recull
la Memòria de gestió, un document que s’edita anualment amb la informació més rellevant de l’activitat de
l’empresa municipal. D’aquest balanç es desprèn que,
durant el 2020, gairebé 4.393 persones (1.982 homes
i 2.411 dones) van participar en algun dels programes
d’orientació i inserció laboral que es despleguen al territori, en col·laboració amb les administracions. Aquestes
accions tenen com a objectiu millorar la qualificació
de les persones i facilitar l’accés al mercat laboral dels
col·lectius més vulnerables, amb igualtat d’oportunitats i
perspectiva de gènere.

Orientació laboral

9.041 persones ateses

(53,45% dones, 46,55% homes)
4.393 participants en programes
d’orientació i inserció

Ocupació

925 llocs de feina gestionats

(50% dones, 50% homes)
327 contractacions en el marc
dels Plans d’ocupació

L’ocupació, una prioritat
Altres xifres destacades en l’àmbit de la integració
sociolaboral són el nombre de llocs de feina gestionats
de gener a desembre, 925, i el d’insercions en el mateix període, 880 persones. En aquest sentit i durant el
confinament domiciliari, es va donar cobertura a les
necessitats de les empreses del territori dedicades a les
activitats essencials.
Al llarg dels dotze mesos també es van posar en marxa
diverses convocatòries dels plans d’ocupació, programes de contractació de persones en situació d’atur per
realitzar obres i serveis d’interès social a Santa Coloma.
En total, se’n van beneficiar 327 persones.
Pel que fa a la formació, prop de 600 persones de la
ciutat van fer l’any passat algun curs de professionalització. Es van oferir 39 certificats de professionalitat de
diverses especialitats.

Apostamos por
la recuperación
económica

Formació

579 participants

Més de 350 empreses assessorades
L’acompanyament empresarial va jugar un paper molt
important l’any passat, sobretot arran de l’esclat de
la pandèmia. Prova d’això és el nombre de persones
emprenedores formades, 458, moltes de les quals van
participar en les sessions informatives que es van programar sobre els ajuts adreçats a negocis afectats per la
Covid-19. A més d’això, entre gener i desembre es van
assessorar 352 empreses i es van atendre 230 noves
idees de negoci.

en els cursos de formació
39 cursos de formació ocupacional
amb certificat de professionalitat

Emprenedoria
352

empreses assessorades

230

idees de negoci ateses

Desde que empezó la pandemia el equipo de gobierno junto con los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos
municipales nos hemos volcado en ayudar a aquellas personas que peor lo estaban pasando, ya sea por falta de ingresos
y/o por tener que parar su actividad económica en la ciudad con lo que ello representaba para muchas familias. No hemos
dudado en poner en marcha ayudas a las personas autónomas, a los comercios de la ciudad y a los y las colomenses que no
llegaban a fin de mes. Porque el apoyo a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad es, ha sido y será nuestra prioridad,
así como trabajar uniendo esfuerzos con un objetivo claro: la recuperación económica y social de Santa Coloma. Algo
que hemos apoyado por unanimidad todos los grupos municipales a través del Pacto local para la reconstrucción social,
económica y cultural de Santa Coloma, materializado para dar respuestas a las necesidades de ciudad.
En este marco, desde el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de Grameimpuls, hemos destinado esfuerzos,
servicios y recursos públicos para dar un impulso al sector comercial y empresarial, y para fomentar la reincorporación de la ciudadanía en el mercado laboral. A pesar de las circunstancias adversas y de las limitaciones propias de la
situación vivida, hemos seguido apostando por cuatro ámbitos fundamentales de actuación, ejecutados a través de
Grameimpuls: el fomento de los programas de orientación laboral dirigidos a los colectivos con más problemas para acceder a un empleo (jóvenes, personas en paro de larga duración, mujeres y personas mayores de 45 años); la puesta en
marcha de nuevas convocatorias de planes de ocupación; la consolidación de la formación y el reciclaje para garantizar
la igualdad de oportunidades; y el asesoramiento y tramitación de ayudas a empresas y personas autónomas, así como
el apoyo de nuevas ideas de negocio en Santa Coloma.

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

Son medidas que han dado y dan resultados, y que siguen siendo imprescindibles para avanzar hacia las recuperación
y estabilidad económica y social de nuestra ciudad.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat

Abierta la convocatoria de subvenciones
para el pago del alquiler de viviendas

Des del pasado 27 de abril y hasta el 4
de junio está abierta la convocatoria de
subvenciones para el pago del alquiler 2021, con el objetivo de facilitar el
acceso y la permanencia en una vivienda
en régimen de alquiler a los sectores de
población en riesgo. Las solicitudes se
tienen que presentar en la Oficina Local
de l’Habitatge (OLH) de Santa Coloma
de Gramenet.
Esta subvención, del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), se otorgará para el año de la
convocatoria (2021), y el importe será de
hasta 200 € mensuales, entre un 20 y un
40 % de la renda del alquiler. El año
pasado, la OLH gestionó esta ayuda para
1.600 familias de la ciudad.

Acció especial per millorar
el reciclatge en el sector
de l’hostaleria i l’oci

En 2020, la OLH
tramitó esta ayuda
para 1.600 familias
de Santa Coloma
R equisitos

Para poder solicitar la subvención durante
este año, se tiene que acreditar ser el titular del contrato de alquiler de una vivienda con una renta máxima de 800 euros,
que en el caso de las familias numerosas
puede ser de hasta 900 €, y tiene que ser
su domicilio habitual y permanente.
La unidad de convivencia debe tener unos
ingresos suficientes para poder pagar el alquiler y los ingresos no pueden superar 2,8

Junto con el carril bici, se ha transformado la Rambla Sant Sebastià en zona
de convivencia entre vehículos a motor, bicicletas y Vehículos de Movilidad
Personal (VMP), con una limitación de
la velocidad máxima de circulación a
30 Km/h y la consiguiente señalización
vertical y horizontal, y con una longitud
aproximada de 550 ml.

L’objectiu és oferir a aquest sector (Horeca), responsable de la generació del 50 %
dels residus comercials a la metròpolis,
informació i eines de millora de la recollida
selectiva, així com conèixer l’impacte de la
crisi econòmica de la Covid-19 en la seva
activitat.

Presentación de solicitudes

> Del 27 de abril al 4 de junio
> Presencialmente en la Oficina
Local d’Habitatge, con cita previa:
seuelectronica.gramepark.cat
Más información:
www.gramepark.cat / 93 392 47 45

Entra en funcionamiento el carril
bici de la Rambla del Fondo
El miércoles 28 de abril entró en
servicio el nuevo tramo de carril bici de
la Rambla del Fondo, un carril bidireccional segregado del tránsito con unos
400 ml de longitud y que pertenece a la
Bicivia Metropolitana 5, que une Barcelona con Santa Coloma de Gramenet y
Badalona.

El dilluns, 10 de maig, i fins a principis
de juny es durà a terme una acció especial
per multiplicar el reciclatge en el sector de
l’hostaleria i l’oci a Santa Coloma de
Gramenet. És una acció dissenyada per
l’AMB i finançada per Ecoembes i Ecovidrio, que està adreçada als 36 municipis
metropolitans, i que permetrà conèixer els
hàbits de separació de residus dels hotels,
bars, restaurants, càmpings, discoteques i
empreses de càtering, i millorar-ne encara
més els resultats.

veces el Indicador de Renta de Suficiencia
de Cataluña (IRSC). Además, se tiene que
estar al corriente de pago de las rentas de
alquiler en el momento de presentar la
solicitud, entre otros requisitos.

Con esta actuación, se completa la Bicivia
Metropolitana 5, que conecta Barcelona
(zona de Sant Andreu) con Santa Coloma
y Badalona, en nuestra ciudad, ya que en
2019 se finalizó el tramo de carril bici entre
el Pont Vell - Passeig Llorenç Serra - Plaza
de la Vila (hasta Rambla Sant Sebastià).
Desde principios de año, junto con la reforma del Passeig de la Salzereda, entró
en servicio el nuevo tramo de la Bicivia
Metropolitana 8 (Sant Adrià del Besòs
- Santa Coloma - Montcada i Reixac) que
recorre el Passieg de la Salzereda entre
la calle Pompeu Fabra y la avenida Can
Peixauet (rotonda Potosí). Esta infraestructura tiene una longitud aproximada
de 620 ml.

La Junta de Govern Local, en data 2 de març de
2021, va aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte Executiu de Reforma interior
de l'edifici de l'antiga fàbrica CIBA per a Centre
d'Economia Social i Feminista (Fase B)”, redactat
per l’arquitecta, Sra. Cristina Saez de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un pressupost per
coneixement de l’administració de 5.106.853,40 €
IVA inclòs, desglossat:
· Pressupost d’execució per contracte:
4.861.853,40 €
· Mobiliari i equipament: 150.000 €
· Assistència tècnica: 95.000 €
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 8 de març al 23 d’abril de 2021 i publicat a la
seu electrònica de l’ajuntament el 5 de març de
2021 i al BOP de Barcelona en data 10 de març 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.
En el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del dia
7 de maig d’enguany, està prevista la publicació de
l’anunci de la convocatòria de l’activitat de casals
infantils d’estiu en el període de vacances escolars
de l’any 2021, des del 28 de juny al 30 de juliol.
• El període de presentació s’estableix en 5 dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el BOPB.
Un cop finalitzat aquest període, no s’admetran
sol·licituds.
La documentació relativa a aquesta convocatòria
es troba a la web municipal:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
Fitxa.aspx?lngIdFitxa=18360&mode=a&lang=ca
Totes les entitats que es vulguin presentar, han de
tramitar la sol·licitud a la OIAC, demanant CITA
PRÈVIA:
• Telefònicament: 93 462 40 90 (de 9 a 14.30h)
• Via web: http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa/

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 10 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.

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
‘Emociona’t’, programa de suport
emocional als i les adolescents
L’Ajuntament de Santa Coloma posa en
marxa el programa «Emociona’t» adreçat a
tots i totes les adolescents i joves d'entre 12
i 26 anys, amb l’objectiu de fomentar el seu
benestar emocional, i que es duu a terme
en un context i horari de lleure.
Aquesta iniciativa conjunta dels departaments de Joventut i Salut pública de
l’Ajuntament és un servei d’orientació personal, per tant, no es fan tractaments ni
s’atenen patologies, ni tampoc substitueix
la xarxa assistencial sinó que la complementa i pot actuar de pont amb altres
serveis, com salut mental i situacions de
violència, entre d’altres.

Tipus d’atenció

Amb «Emociona’t» es treballa en dues
línies:
- Confidencial: ofereix acompanyament psicològic i emocional. És un espai
individual, de curta durada, amb una
intervenció breu, focal i pràctica, pensat per atendre adolescents i joves que
necessiten o demanden acompanyament
emocional, escolta, orientació o eines per
gestionar conflictes sorgits de qualsevol
àmbit del seu dia a dia. S'hi pot anar sol/a
o acompanyat/da (una amiga o amic, la
parella…).
- Tallers: activitats grupals dirigides per
especialistes, cada una de les quals és un
mitjà per assolir diferents objectius (de salut mental i emocional, de relació i altres).
N’hi ha de puntuals (d’una o dues sessions)
o amb una durada més llarga. En el seu
disseny es tenen en compte les necessitats
detectades en adolescents i joves, i les
expressades per diferents organitzacions
de la ciutat.

Funcionament

En aquest programa hi treballen dos professionals especialitzats en la psicologia,
l’educació social i la relació amb joves.
Quan la persona necessiti un altre tipus
d'intervenció més especialitzada, es farà la
derivació pertinent. Tothom pot recomanar la participació a Emociona’t, però per
fomentar l’autonomia personal ha de ser la
persona interessada qui faci la demanda.

> Presencialment amb l'equip
d'«Emociona’t»: dimarts i dijous de 16 a 20
h al Mas Fonollar, o la resta d’horaris als
equips del Mas Fonollar o del Rellotge XXI.
> Trucant al 637 737 434 o amb un missatge (via Whatsapp o Telegram).
> Per correu a emocionat@gramenet.cat
Si es considera que algú a qui li pugui interessar pot tenir dificultats per
vincular-se al programa per iniciativa
pròpia, es pot contactar amb l’equip per
les mateixes vies i es treballarà conjuntament per facilitar-ne l’accés.

Senyer i la Federació Catalana de Municipis. En una edició “especial Covid”, el Banc
ha valorat que l’experiència PAM telemàtic: conversió a mitjans telemàtics del
procés participatiu del PAM 2021, “representa una aportació innovadora i de
qualitat i pot servir de referència per a altres
ajuntaments o entitats locals”. D’aquesta
manera, i per segon mandat consecutiu, el
procés participatiu del PAM obté aquesta
distinció com a reconeixement de l’acció
participativa que desenvolupa
l’Ajuntament de Santa Coloma.

Remodelación
de la calle
Menorca

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado el proyecto de
remodelación de la calle
Menorca, en el barrio de
Can Franquesa

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE) que gestiona l’Ajuntament
de Santa Coloma mitjançant Grameimpuls se situa a la vuitena posició
del rànquing de la província, tal com reflecteix el termòmetre del primer trimestre de 2021 que elabora la Diputació de Barcelona. Entre
l’1 de gener i el 31 de març, el PAE de Santa Coloma ha donat d’alta
nou autònoms/es, dues societats limitades i una societat civil. En el
mateix període s’han gestionat dues baixes d’autònoms/es. El PAE té
com a objectiu facilitar les persones emprenedores la constitució de
noves empreses, així com el cessament de l’activitat d’autònoms/es i
societats limitades. Les persones interessades a rebre més informació
poden posar-se en contacte amb el nostre Servei de Foment Empresarial trucant al 93 466 52 24.

Cursos ‘Habilidades de comunicación’ y ‘Gestión fiscal’

El PAM renova la menció BBP
per segon mandat consecutiu

El procés participatiu per a la configuració del Pla d’Acció Municipal (PAM
2020-2023) ha merescut de nou la menció
com a «bona pràctica» dins del Banc de
Bones Pràctiques de la Fundació Pi i

El PAE de Grameimpuls, entre els primers de la província

• Ampliación de las aceras y pavimentación de toda
la calle para mejorar la movilidad
• Ordenación del aparcamiento de coches y creación
de zona para motos
• Presupuesto de la actuación: 416.588 €

Del 11 de mayo al 17 de junio se llevará a cabo el curso «Habilidades de
comunicación» (30 h) de 19 a 21.30 h martes y jueves en línea. Y del 12
de mayo al 26 de julio se realizará el curso «Gestión fiscal de la empresa» (40 h) de 19.30 a 21.30 h lunes y miércoles 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.

S’obre la preinscripció a
les escoles bressol municipals

Aquest dilluns, 10 de maig, s’inicia el
termini de preinscripció a les escoles bressol
municipals, que finalitzarà el 20 de maig. A
causa de les restriccions de la pandèmia,
enguany el procés serà preferentment
telemàtic. Les famílies trobaran el formulari
d’inscripció al web www.gramenet.cat/
ebm. Si tenen dubtes de com omplir aquesta
sol·licitud podran consultar el videotutorial
que es penjarà pròximament.
Si la família no pot presentar la sol·licitud de
preinscripció i la documentació de manera
telemàtica, ho pot fer presencialment. Per
això, cal trucar a l'escola bressol municipal
escollida en primera opció per demanar cita
prèvia, del 5 a l'11 de maig. El dia de la cita
s’ha de portar l'original i fotocòpia de la documentació identificativa i, si escau, acreditativa dels criteris de prioritat al·legat.
És molt important presentar una única
sol·licitud de preinscripció per infant, on es
poden especificar quines són les escoles en
les quals se sol·licita plaça. En cas de duplicitat de sol·licituds, s'invaliden els drets de
prioritat que puguin correspondre.

R equisits

Per poder participar en la preinscripció
cal que els infants tinguin, com a mínim,
16 setmanes a l'inici del curs escolar. Els
infants que no tinguin aquesta edat a l'inici
de curs, en acabar el procés de preinscripció ordinari podran demanar una plaça i,
si el centre té vacants al llarg del curs, es
podran admetre a partir del moment que
compleixin les 16 setmanes

Mitjans d'atenció a les famílies
> www.gramenet.cat/escolesbressol2021
> 93 462 40 58 (centraleta), extensions
4062, 4069 i 2538. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
> escolesbressol@gramenet.cat
> Atenció presencial amb cita prèvia
a Educació: de dilluns a divendres, de
9 a 14 h. Cita prèvia al 93 462 40 90 (de
9 a 14.30 h, de dilluns a divendres), o
mitjançant el web de l’Ajuntament.
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agenda
Pròximes activitats
d'Ecometròpoli

Calma, de Guillem Albà, al teatre Sagarra
L’espectacle «Calma», del clown Guillem
Albà, ja té nova data: avui, 7 de maig (19
h), després d’haver estat suspès el gener
passat. Les entrades adquirides amb
anterioritat seran vàlides.

8 de maig (11.30 h). «Taller de la llum
amb l'espectroscopi». Aula ambiental de
Can Zam Isabel Muñoz.
9 de maig (11 h). «Pesca científica al
riu Besòs». Punt de trobada: Parc fluvial
del Besòs a l'alçada del parc de Can Zam.
14 de maig (19 h). «Sortida naturalista
crepuscular al Puig Castellar». Punt de
trobada: Ecometròpoli.
15 de maig (20 a 22 h). Sortida
nocturna amb «Un concert ben natural:
els amfibis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona». Aula ambiental de Can Zam
Isabel Muñoz.
16 de maig (11.30 h). Itinerari «Descobrim els animals colomencs a través de la
seva petjada». Ecometròpoli
16 de maig (12 h) «Qui viu al parc?»,
amb la Jugatecambiental. Aula ambiental
de Can Zam Isabel Muñoz.
Totes les activitats són gratuïtes, però
cal inscripció prèvia: 618 007 230 (de
dilluns a divendres de 9 a 14 h) o a ecometropoli@gramenet.cat

Presentació del treball de
recerca històrica del barri
Llatí de Carlos Palacín

El 13 de maig, al Museu Torre Balldovina, es presentarà l’estudi «El Llatí a peu de
carrer», de Carlos Palacín, fruit de la
convocatòria de les beques de recerca
històrica de l’any 2018, que promouen
treballs sobre aspectes inèdits en els camps
de les ciències socials i humanes relacionades amb Santa Coloma de Gramenet.
Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat / 93 385 71 42.

Conferència ‘Paleontologia
i Canvi Climàtic’
El 12 de maig (19 h), tindrà lloc al
Museu Torre Balldovina la conferència
«Paleontologia i Canvi Climàtic», a càrrec
d’Isaac Casanovas, investigador en
Paleoecologia i Biocronologia de l'Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont.
S’explicaran quines són les eines que
permeten als paleontòlegs reconstruir el
clima del passat i com aquest estudi pot ser
útil en un futur.

Guillem Albà ens explica, sol i sense
paraules, un fet tan complex i alhora tan
quotidià: la pressa. Aquest “corre tothora”
en el que vivim instal·lats: “A poc a poc,
deixem de viure en l’ara i aquí, i el cap se’ns
emporta una vegada i una altra a pensar
en milions de coses que no estan passant en
el nostre present. Però m’aturo un moment.
I des de la meva humil posició d’artista,
de pallasso, decideixo crear un espectacle
sobre això. Fer aquesta feina em consola
una mica, veient com està el món. Potser puc
aportar una part molt petita, ínfima, per
canviar-lo”.
«Calma» porta l’espectadora i l’espectador a
gaudir d’una experiència per moments còmica, per moments poètica. Amb el clown
com bandera i a través dels titelles, el gest,
les ombres o la música; farà qüestionar al
públic el dia a dia i el seu viatge vital. Si val
la pena córrer tant, si estem fent el que realment ens omple, i en definitiva: si volem
seguir així o volem canviar-ho.

Èxit televisiu del late night show de TV3 ‘Celebrem’

«Calma» és pur Guillem Albà. El seu clown
salvatge hi és present, la seva poètica no
hi falta, i el seu missatge optimista i vital
esdevé, finalment, catàrtic.

La Nit dels Museus a la Torre Balldovina
El dissabte 15 de maig, el Museu Torre
Balldovina celebrarà la Nit dels Museus, i
obrirà les portes més enllà de la mitjanit
amb diverses propostes lúdico-culturals
gratuïtes, en el marc del Dia Internacional
dels Museus, que se celebra cada 18 de
maig des de l'any 1977. Es tracta d’una
ocasió única per gaudir del Museu d’una
manera especial.

Activitats destacades
Escape room ‘La Torre Balldovina
oculta un secret’
Joc que endinsarà als i les participants en
una trama detectivesca, tot posant a prova
les seves habilitats deductives i d’enginy, per
descobrir el secret que amaga la Torre Balldovina de la família Sagarra. Grups de dos a
quatre persones (Recomanat: +12 anys)
Horaris: 18 h, 19 h, 20 h
> Places limitades, amb reserva prèvia al
Museu (museutorreballdovina@gramenet.
cat o tel. 93 385 71 42)
Espectacle ‘Sagarra Insòlit... Secrets d'infantesa’
Quan s'apropava l'estiu i Josep Maria de Sagarra encara era un marrec, les cambres de
la casa de Barcelona de la família s'omplien
de baguls que eren com monstres estàtics
amb les grans boques obertes... Tot esta-

Éxito de la temporada de
conciertos en el Auditori
Can Roig i Torres

va a punt per marxar a la casa d'estiueig
de Santa Coloma, a l'illot fantàstic, al jardí
meravellós de la Torre Balldovina.
Horaris: 18.30 h, 19.30 h
> Places limitades, amb reserva prèvia al
Museu (museutorreballdovina@gramenet.
cat o tel. 93 385 71 42)
Exposició ‘Joan Vicente Castells.
L'home de la cartera’
Visita lliure a l’exposició, amb la presència
dels comissaris Roser Vicente i Joan Devis.
En el marc dels actes per commemorar el
primer centenari del naixement de Joan
Vicente Castells (1921-2010), el Museu
presenta una exposició per recuperar la
seva figura i donar a conèixer la seva tasca
cultural dins i fora de la ciutat.
Horari: de 18 a 21 h
> Entrada esglaonada fins a cobrir el 50%
de l'aforament, respectant sempre les distàncies de seguretat.

Conferència «Obreres», vinculada
a l’emergir del Feminisme Obrer
El 12 de maig (18 h) tindrà lloc la
conferència en línia «Obreres», vinculada a
l’emergir del Feminisme Obrer, a càrrec
d’Emma Fernàndez, historiadora, divulgadora cultural i directora d'ANDRONAcultura.
Dones protagonistes d'una lluita que va
néixer als barris populars i industrials i va
obrir camí al qual més tard serien les
conquestes republicanes. Dones valentes
vinculades al moviment obrer i als cercles
lliurepensadors que es van alçar contra les
opressions de classe i de gènere. Enllaç:
laciba.gramenet.cat/RepublicanesObreres

Preu de l’entrada: 10 €, amb els descomptes habituals.
Entrades a la venda:
www.teatresagarra.koobin.cat

La temporada de conciertos del Auditori
Can Roig i Torres (enero-junio), dedicada
este año a la celebración de los 40 años de
la Escuela de Música, ha llegado a su
ecuador con un gran éxito de asistencia y
una cálida acogida por parte del público.
También destaca la elevada calidad de
las intervenciones de los conciertos de los
exalumnos participantes. Des de el virtuosismo de la cellista Glòria Expòsito, o la
belleza de las canciones interpretadas por
la soprano Adriana Aranda y el guitarrista
Simon Maisano, al viaje musical a través
de los lenguajes de dos de los grandes
compositores para cuarteto de cuerda,
Schubert i Mozart, que ofrecieron el Quartet Calders.
Destacó también el paseo operístico con
la presencia escénica de la mezzo soprano Cristina Segura y la pianista Anna
Crexells, el brillante programa del pianista
Abel Iglesias, y la original e impactante
puesta en escena de Andrea Talavero al
violín, Jorge Camacho al piano y el bailarín Martí Corbera, con una fusión expresiva de danza, música, luz y sombras.
En la programación hay previstas tres
propuestas más, con un cambio de fecha:
el concierto del pianista Adrian
Blanco, programado para hoy, 7 de
mayo, se pospone a julio.

