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Santa Coloma acogerá este fin de semana
la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala
La ciudad organiza por primera vez
un acontecimiento deportivo de primer nivel
Santa Coloma de Gramenet acogerá este fin de
semana la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala.
Un evento deportivo de primer nivel que tendrá como
escenario el Pabellón Nuevo recientemente reinaugurado después de una profunda remodelación. Los equipos
que lucharán por levantar el trofeo son Levante UD FS,
ElPozo Murcia Costa Cálida, Movistar Inter y el club
local, Industrias Santa Coloma.
El mejor fútbol sala se dará cita en nuestra ciudad los
días 15 y 16 de mayo con cuatro de los grandes clubes
de Primera División y un objetivo común: hacerse con el
título de campeón de la Copa del Rey 2021. La competición se iniciará este sábado con la disputa de las semifinales que jugarán Levante UD FS contra ElPozo Murcia

La remodelación del Pabellón Nuevo
ha sido clave para acoger esta competición

Costa Cálida (18.30) y Movistar Inter con Industrias Santa
Coloma (21.00). Los ganadores se enfrentarán en la final
programada para el domingo a las 20.30 horas. Todos los
partidos de esta edición de la Copa del Rey podrán verse
en directo a través del canal Teledeporte de TVE.
Por primera vez Santa Coloma organiza un acontecimiento deportivo de primera magnitud que se desarrollará en su totalidad en el Pabellón Nuevo. La instalación volvió a reestrenarse el pasado 27 de marzo,
después de una rehabilitación integral muy ambiciosa
que transformó radicalmente su interior respetando las
características arquitectónicas del edificio. Una remodelación que ha sido clave para acoger esta Fase Final
de la Copa del Rey.

FASE FINAL DE
LA COPA DEL REY 2021
15 y 16 de mayo / PABELLÓN NUEVO

Tercera oportunidad para
Industrias Santa Coloma
El club de la ciudad, Industrias Santa Coloma,
afrontará su tercer intento de ganar la competición.
En el año 2015 jugó la final en Águilas (Murcia) contra
Movistar Inter y la perdió por 3 a 0. El pasado mes de
diciembre disfrutó de otra ocasión en Málaga, pero cayó
eliminado en semifinales ante Jaén Paraíso Interior en
una larga tanda de penaltis (15-14) después de empatar
en el partido (3-3) y en la prórroga (4-4). Casi cinco
meses después volverá a tener una nueva oportunidad
pero esta vez jugando en casa.
Industrias Santa Coloma alcanzó esta fase final después
de superar a Futsal Mataró (3-9), Sala 5 Martorell (3-6)
y Barça (3-1) que es el actual campeón de la Copa del
Rey. Es el único equipo que repite de la Final Four de
2020 y junto con Levante UD FS, los dos clubes que no
han ganado nunca esta competición. ElPozo Murcia
Costa Cálida con dos títulos y Movistar Inter con uno, ya
saben lo que es ser campeón de la Copa del Rey.

Sábado 15 de mayo (semifinales)
Llevant UD FS
18.30 h vs
ElPozo Murcia Costa Cálida
Movistar inter
21.00 h vs
Industrias Santa Coloma

Domingo 16 de mayo
20.30 h Final
Todos los partidos se ofreceran en
directo por Teledeporte (TVE)

Santa Coloma,
sede de la
Copa del Rey,
¡orgullo
de ciudad!

Organiza:
RFEF (Real Federación Española de Fútbol)
y Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de Santa Coloma: nuestra ciudad será sede, por primera vez, de un acontecimiento deportivo de máximo nivel que seguro tendrá una gran repercusión mediática, social y deportiva. Estamos de
doble enhorabuena, por una parte, por el hecho de acoger la celebración de la Final Four de la Copa del Rey, que ya es
un honor de por sí para nuestra ciudad; honor al que se suma poder celebrar esta cita deportiva en el Pabellón Nuevo,
recientemente re-inaugurado. Gracias al proyecto de remodelación integral que hemos ejecutado desde el Ayuntamiento —y en el que hemos invertido 4,4 millones de euros— hemos transformado este espacio en un equipamiento
moderno y confortable, apto para albergar acontecimientos de gran relevancia del deporte profesional como en este
caso la Copa del Rey.
Gracias a un acuerdo con la Federación Española de Futbol y el Ayuntamiento de Santa Coloma, podremos disfrutar
de la gran fiesta del fútbol sala. Como alcaldesa quiero recordar especialmente que nuestra ciudad es considerada, de
manera muy merecida, la cuna del fútbol sala en Catalunya y a su vez, el Industrias Santa Coloma es el club decano del
fútbol sala a nivel estatal.El espectáculo deportivo para este fin de semana está garantizado, sobre todo por la participación de cuatro de los mejores equipos de Primera División que han llegado a la final, entre ellos el equipo anfitrión,
el Industrias Santa Coloma, que disputará el trofeo con el Levante, el Movistar Inter y ElPozo Murcia. En esta ocasión
el Industrias Santa Coloma opta por tercera vez en seis años a ganar el título, ¡y vamos a estar para apoyarle y animar
al equipo! Le deseamos el mejor de los resultados y mucha suerte en esta competición de primer nivel.

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

Como diría uno de los mejores deportistas de la historia, en este caso del baloncesto, Michael Jordan, “el talento gana
partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan competiciones”. Santa Coloma ya ha ganado un gran trofeo,
que es el de acoger y organizar el que será, seguro, uno de los eventos deportivos del año.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

Santa Coloma de Gramenet obre l’Hort
Urbà i Ecològic de Can Zam a les escoles
L’11 de maig, l’alcaldessa, Núria Parlon,
va presentar el Programa Educatiu de
l’Hort Urbà i Ecològic de Can Zam, el
primer espai educatiu i de sensibilització, adreçat especialment als nens i les
nenes de les escoles de la ciutat, que el
podran visitar per aprendre els beneficis de l'agricultura urbana i ecològica.
Al juny es farà una prova pilot amb un
parell dels centres educatius de la ciutat
i, posteriorment, qualsevol de les escoles
hi podrà participar.

El 10 i 11 de maig, després d'inspeccionar
els arbres (Ligustrum japonicum) del carrer
Lincoln, arran d'una petició d'instal·lació de
bastida per reparar una façana, es va decidir
la tala d'alguns d'ells.

L’alumnat durà a terme un treball previ al centre, en el que se l’introduirà en
l’àmbit de l’agricultura a Santa Coloma,
l’agricultura ecològica, l’ofici de pagès, els
hàbits de consum de productes de temporada i de proximitat, etc.; després farà la
visita a l’hort, en la que se li mostraran els
espais i les instal·lacions, el funcionament
i l’organització, i els cultius segons els
cicles estacionals, entre d’altres; posteriorment, faran un resum i crònica de les
activitats realitzades.

L’Hort de Can Z am
Amb l’hort de Can Zam, posat en marxa el
desembre de 2019, Santa Coloma vol consolidar la presència de l’agricultura urbana a la ciutat i ampliar la xarxa d’horts
urbans. Aquest hort té una superfície total
de 1028 m2, i compta amb 18 parcel·les
de conreu: 16 de 25 m2 per a jubilats i
aturats, una per a entitats de 90 m2 i una
educativa de 30 m2. També disposa de sis
espais de compostatge, un hotel d’insectes, espais d’estada, circulació de persones i treball, espais d’emmagatzematge, i
un jardí mediterrani (165 m2 amb espècies aromàtiques i medicinals i arbustos
mediterranis).

El nou espai de l’Hort de Can Zam també
servirà per generar autoocupació, així com
per enriquir l'espai urbà amb biodiversitat,
fomentar la interacció entre generacions –
gent gran i infants– i per reflexionar sobre
el futur de les ciutats i sobre les possibilitats de fer-les més sostenibles i saludables.

Después de seis meses en vigor, el pasado
9 de mayo finalizó el estado de alarma
decretado por el Gobierno para contener la
pandemia y, por consiguiente, decayeron
también las medidas que afectaban a la
libertad de movimiento de los ciudadanos
en todo el estado, salvo en algunas comunidades que lo han establecido y cuentan con
aval judicial. En Cataluña, ya no hay cierres
perimetrales ni toque de queda nocturno.
En cuanto a los locales de hostelería, en
nuestra comunidad podrán abrir hasta las
23 h, tanto en interior como en exterior,
con los mismos aforos y distancias permitidas hasta ahora. El comercio podrá abrir
de 6 a 22 h (según autorización habitual).
Una limitación horaria que no afecta a los
servicios esenciales. Las reuniones sociales
se limitan a seis personas.
Las actividades culturales y deportivas
podrán estar abiertas hasta las 23 h. Los
parques de atracciones y ferias podrán
admitir un aforo máximo del 30% (con
restauración), y los centros cívicos y actos
religiosos del 50%. Y, por último, las
enseñanzas regladas de régimen especial
podrán volver a ser 100% presenciales.

El passat dilluns, 10 de maig, la tinenta
d'alcaldessa de l'àrea d'Economia, Serveis
Interns, Treball, Universitats, Innovació i
Transparència, Blanc Padrós, va recollir el
Segell InfoParticipa que atorga la Universitat de Barcelona a la transparència en la
informació pública. Des de 2012, la
corporació municipal se sotmet a
l'avaluació externa d'Infoparticipa.

Actuacions
al carrer Lincoln

“L’objectiu d’aquest programa educatiu”
—va explicar l’alcaldessa— “és que
l’alumnat valori la cura i el manteniment dels
entorns naturals, incidir sobre la importància
d’una alimentació saludable, i explicar que
aquesta es fonamenta en la producció de
proximitat i, a poder ser, ecològica”.

Nuevas medidas sanitarias
en Cataluña tras finalizar
el estado de alarma

L’Ajuntament revalida el
Segell Infoparticipa que
premia la transparència

Noves tasques de plantació en
diferents indrets de la ciutat
Un cop finalitzada la campanya de
reposició de l’arbrat, en la que s’han plantat
88 arbres als carrers, parcs i places de la
ciutat, l’Ajuntament continua millorant el
verd urbà amb diferents tasques de plantació. Concretament, al llarg de la setmana
passada es van plantar els parterres del
Jardí José Berruezo, de l’Església Major,
dels voltants del monument dedicat als
ciutadans exterminats a camps nazis
(jardins del Museu Torre Balldovina) i dels
escocells del carrer Pompeu Fabra (entre
l’av. Generalitat i el c. Sant Carles).

L’increment de la superfície verda a les
ciutats proporciona nombrosos beneficis
mediambientals. Capten diòxid de carboni i altres agents contaminants, aporten
oxigen, filtren l’aire, retenen gran quantitat de pols, fan de reguladors tèrmics
afavorint l’estalvi energètic i la vida a l’aire
lliure, disminueixen l’efecte “illa de calor”,
esmorteixen la contaminació acústica, i
alhora acompleixen una funció estètica i
sanadora. Diferents estudis demostren,
fins i tot, la seva relació amb la disminució
de l’estrès.

Un dels motius és el seu estat, molt deficient (s'esporguen cada any per evitar la
seva fructificació, que és molt molesta, i,
per aquesta raó, tenen bona part de la copa
seca. També hi ha podridures als troncs).
D'altra banda, les voreres són molt estretes
i el pas és molt inferior al recomanable.
I, per últim, alguns d'aquests arbres es
troben torçats i els troncs pràcticament
toquen les façanes, dificultant encara més
el pas dels vianants.

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 17 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.

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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la ciutat
El procés comunitari de la Serra
d’en Mena continuarà amb el PLACI
L’ Ajuntament segueix apostant per
l’estratègia d’intervenció comunitària per
afavorir la convivència i la cohesió social
als barris de la Serra d’en Mena. És per
aquesta raó que des d’aquest mes d’abril,
el Pla Local d’Acció Comunitària per a la
Inclusió social (PLACI), donarà continuïtat al treball comunitari encetat en
aquesta zona des de la implementació del
projecte Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) el 2014 i que va acabar el
desembre de 2020.

La intervenció comunitària s’ha mostrat
com una eina suficientment versàtil per
a la generació de comunitats més fortes, actives
i conscients i la intenció és
generar una nova programació que aplegui els esforços d’institucions,
entitats i altres recursos dels barris Fondo,
Raval, Safaretjos i Santa Rosa.

L’estratègia d’intervenció comunitària
s’alinea amb la forta trajectòria de polítiques públiques per la convivència i la
interculturalitat a la ciutat, i s’ha recollit
als objectius del Pla d’Actuació de Mandat.
La nova etapa es concreta ara en un acord
amb la Fundació Carta de la Pau adreçada a l’ONU, l’entitat que gestionava els
darrers anys del procés comunitari.

È xit des del 2014 amb el projecte ICI

Les accions d’aquesta nova fase seran: dur
a terme un mapa de recursos de la zona,
diagnòstic de la situació als barris, especialment en el que fa referència a l’impacte
socioeconòmic de la pandèmia, i consens
dels reptes a afrontar en la futura programació comunitària, així com algunes
accions formatives per a entitats i professionals de la zona.

El programa s’ha desenvolupat amb èxit
al llarg de 6 anys i va finalitzar el desembre de 2020. Fruit dels bons resultats
assolits col·lectivament, l’Ajuntament
decideix continuar amb l’estratègia
d’intervenció comunitària, aquest cop
en el marc del Pla Local d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI).

Al 2014, un acord entre l’Obra Social de
“la Caixa”, l’Ajuntament i una entitat de la
ciutat (originalment la Fundació Integramenet i posteriorment la Fundació Carta
de la Pau) van permetre posar en marxa
un procés comunitari als barris de la Serra d’en Mena, en el marc del projecte ICI
(Intervenció Comunitària Intercultural).

‘Revolucionàries', la segona sessió
del Club de Lectura Feminista
El 19 de maig (18 h) tindrà lloc la
segona sessió del Club de Lectura Feminista de La CIBA «Genealogies Feministes», a càrrec de Mª Àngels Cabré, a la
Biblioteca Central, i també de forma
virtual. En aquesta sessió, anomenada
«Revolucionàries», s’aprofundirà sobre
les següents obres: La emancipación de la
mujer (1845), de Flora Tristán i La mujer
nueva (1918), de Alexandra Kollontai.
Accés virtual: laciba.gramenet.cat/ClubLecturaRevolucionaries
Accés presencial amb aforament limitat
i inscripció prèvia a:
lacibainfo@gramenet.cat

#
#unArbolPorEuropa
Iniciativa de
@equipo_europa

El Ayuntamiento se suma a la campaña ‘Un árbol por Europa’
El Ayuntamiento de Santa Coloma se unió, el pasado 7 de mayo, a la iniciativa «Un
árbol por Europa», plantando un Metrosideros excelsa en el cruce del Passeig de la Salzereda i el Passeig d’en Llorenç Serra.
Se trata de una campaña de sensibilización y concienciación social y medioambiental,
que nació por iniciativa de Equipo Europa, a raíz de una propuesta de David Sassoli,
presidente del Parlamento Europeo. Las alcaldesas y acaldes participantes asumen el
compromiso de plantar al menos un árbol en su municipio, para visibilizar la importancia del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático en el ámbito local.

Obert el termini per participar a l’Erasmus +

L’empresa municipal Grameimpuls obre el procés de selecció de candidatures per participar al Programa Erasmus +. Podran prendre part
d’aquesta convocatòria totes les persones que hagin finalitzat una acció formativa amb certificat de professionalitat des de l’estiu de 2020.
L’estada es realitzarà entre juny i juliol, però estarà condicionada a la
situació epidemiològica. Per obtenir més informació podeu escriure
un correu electrònic a mlgarcia@grameimpuls.cat.

20 places gratuïtes per a dos cursos dels Juliols

La Universitat de Barcelona, a través de l'Institut de Formació Continua-IL3, presenta una nova edició dels seus cursos d'estiu que es
desenvolupen durant el juliol, els «Juliols». Com en altres edicions,
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ofereix 20 places de
manera gratuïta en total, pels cursos «Santako School of Rock» i
«Nutrició i esport», per a persones residents a la ciutat. Les peticions
s'atendran per ordre d'arribada. Per fer la reserva:
www.gramenet.cat/elsjuliolsUB

Tornen els Murs Lliures a Santa Coloma

Des d’aquest dilluns, i a través de la pàgina web del projecte Murs
Lliures (https://openwalls.info), ja es poden descarregar novament els
permisos perquè els i les artistes de la ciutat puguin pintar de manera
lliure, autogestionada i segura a les parets del c. Edison, 1-7, i de l’Av.
Francesc Macià, 122-128. El projecte Murs Lliures presenta un model
d’actuació funcional i sostenible per intervenir parets amb murals artístics que incideixin positivament en la convivència a l’espai públic, dinamitzant d’aquesta manera la vida social, cultural i artística de la ciutat.
Els i les artistes que participin en l’activitat es comprometran a complir
estrictament la normativa de prevenció de la Covid-19, i a respectar i
complir les condicions generals que s’especifiquen en el mateix permís.

'Sempre acompanyats' reforça les
accions durant el temps de pandèmia
Des del programa «Sempre acompanyats», s’han lliurat 9 tauletes amb accés a
internet a les persones participants, perquè
les persones voluntàries i tècniques els hi
puguin ensenyar a utilitzar-les. Aquesta
acció té com a objectiu acompanyar i
millorar la qualitat de vida de les persones
grans, facilitant la seva comunicació amb
l’entorn durant el temps de pandèmia.
Es tracta d’una iniciativa de La Fundació
“la Caixa”, de la mà de la Creu Roja i en
col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, que es va iniciar al
2018 per pal·liar les situacions de soledat
entre les persones grans als barris Riu
Nord, Riu Sud, Can Mariner i Centre.
Les persones majors de 65 anys són un dels
col·lectius més afectats per la pandèmia, ja
que el virus els afecta especialment, i per
les conseqüències que comporta l’aïllament
social. Les mesures de seguretat establertes
han generat una disminució significativa
de les seves rutines i el contacte social, ge-

nerant un empitjorament de la salut física
per no poder dur a terme una vida activa, i
també una alteració de l’estat d’ànim, com
és l’augment de sentiment de soledat, pors
i angoixa.
Per donar suport al programa o participarhi: 900 223 040.
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agenda
Concert en ¾ de Salvador
Francés i Chang Rock Moon

El Museu Torre Balldovina cel·lebra
el Dia Internacional dels Museus
El 18 de maig, el Museu Torre Balldovina
durà a terme diferents activitats per celebrar
el Dia Internacional dels Museus (DIM):

El 16 de maig (19 h), hi haurà un
concert en ¾ a l’Auditori Can Roig i Torres,
amb Salvador Francés al clarinet i Chang
Rock Moon al piano. Oferiran obres de J.
Pascual, R. Schuman i J. Brahms.

Xela Arias, la escritora
protagonista de las
‘Letras Galegas’ 2021

VISITA VIRTUAL. Estrenarà una visita
virtual a la seva exposició permanent. Es
tracta d'un recorregut virtual amb imatges
equirectagulars de 360° en alta resolució
per les sales del Museu que incorporen recursos d'àudio, imatges i textos per donar
informació de les sales i de les peces més
destacades.
«DONEM LA BENVIGUDA A LA GENT
GRAN». (10 h i 11 h). El Museu convida
la gent gran a celebrar el DIM, retornant
als museus d’una forma molt especial:
amb la visita teatralitzada al Museu en
què el Sr. Ferran de Sagarra els recordarà
com era la Santa Coloma d’abans. Activat
adreçada a l'Envelliment Actiu.
VISITA TEATRALITZADA. «El senyor
Sagarra et convida a la Torre Balldovina». (18 h exhaurit; 19 h i 20h).

Como cada año, el Centro Cultural
Airiños da nosa Galicia organiza un acto
con motivo del Día das Letras Galegas,
que este año está dedicado a la escritora
Xela Arias. El homenaje será el 15 de
mayo (17 h) en el Auditori Can Roig i
Torres, y se leerán textos de la escritora,
se realizarán actuaciones musicales y
proyección de vídeos.

Nuevas plazas para el
taller de robótica solar
El Centro Pompeu Lab abre un segundo
día para acoger a nuevos participantes en el
taller de montaje de robótica solar. Se
realizará el 19 de mayo (18.30 h) online.
Las personas interesadas tienen que
inscribirse en www.gramenet.cat/pompeulab y pasar a buscar su kit de montaje por el
centro (C. Pompeu Fabra, 22)

Actividades online de
Envelliment Actiu en mayo

Places limitades, amb reserva: museutorreballdovina@gramenet.cat / 93 385 71 42.
EXPOSICIÓ. «Joan Vicente Castells.
L'home de la cartera», visita lliure amb
la presència dels comissaris Roser Vicente
i Joan Devis (de 18 a 21 h). El Museu
presenta aquesta exposició per recuperar
la seva figura i donar a conèixer la seva
tasca cultural dins i fora de la ciutat.
Entrada esglaonada fins a cobrir el 50% de
l'aforament.

Dia Internacional dels Museus

El senyor Ferran de Sagarra, amo de la
Torre Balldovina ara fa 100 anys, ensenyarà casa seva al públic i els hi farà reviure
el descobriment del poblat ibèric Puig
Castellar —situat en uns terrenys de la
seva propietat— i les seves estades a Santa
Coloma durant l'estiu.

El Dia Internacional dels Museus és un
esdeveniment organitzat pel Consell
Internacional de Museus (ICOM), que se
celebra cada 18 de maig des del 1977. Un
dia a l'any on els museus són els veritables
protagonistes, obrint les portes amb una
atractiva oferta d'activitats per sensibilitzar els visitants de la seva importància en
el desenvolupament de la societat.

El rey del Gurugú, el drama de la valla
de Melilla sobre el escenario
Hoy, 14 de mayo (19 h), la compañía
La Nave Va interpretará, en el Teatro
Sagarra, El rey del Gurugú, una obra que
narra el drama de la inmigración desde los
ojos de un perro, una mirada lúcida y a la
vez desconcertada.

la policía marroquí, muy frecuentes en el
Gurugú. Y entonces Marley se da cuenta de
que sirve para algo, que puede ser imprescindible, que puede tener un hogar y crear
vínculos con esta especie de Ulises del siglo
XXI, que se desviven por llegar a la tierra
prometida que tanto han soñado.

El Monte Gurugú (Marruecos) es un lugar
de paso, la sala de espera del paraíso, en la
que los inmigrantes subsaharianos viven en
unas condiciones muy precarias y permanentemente al acecho de los ataques de la
policía marroquí, que se ensaña. El Gurugú
es un limbo, una tierra de frontera. También
es, pero, un lugar en el que la solidaridad entre los inmigrantes es muy común, el motor
que los alienta a continuar resistiendo.
Marley es un perro vagabundo adoptado
por Abdul, uno de los inmigrantes subsaharianos que malviven en el Monte Gurugú, muy cerca de Melilla, esperando que
les llegue la hora de saltar la valla y entrar

Cuando finalice el espectáculo, habrá un
coloquio que contará con la presencia
de Samuel Aranda, fotoperiodista, Lola
López, directora del Centro de Estudios
Africanos Interculturales, Anna Surinyà, fotoperiodista y colaboradora de
OpenArms, y Jaume Sayrach, escritor y
activista cultural.
en Europa. Marley llega al campamento,
llamado “El pequeño Bamako”, y descubre
que le han adoptado como perro guardián, para que les alerte de los ataques de

Viernes 14
(18.30 h): Pasapalabra. POMPEULAB
(17 h): Música de películas: Cine Humor.
(18.30 h): El juego de los Brigadistas.
POMPEULAB

Precio de la entrada: 10 €, con los descuentos habituales. Precio especial para
grupos y colectivos de solidaridad.
www.teatresagarra.koobin.cat

‘El viatge d’en James’, un
conte per als més petits

Viernes 21 (10 h): Visita virtual museo
Martes 25 (10 h): Promoción parques de
nuestra ciudad
Miércoles 26 (10 h): Gimnasia de mantenimiento
Viernes 28 (15.30 h): El Lab de la comedia: Teletrabajo. POMPEULAB
Todas las activistas son gratuitas y se pueden ver en:
www.youtube.com/canalgramenet
www.gramenet.cat/envellimentactiu
Para realizar las actividades organizadas
por PompeuLab, es necesaria inscripción
previa: pompeulab@gramenet.cat

Camerata Gramenet s’estrena
a la temporada musical de l’Auditori
El 20 de maig (19 h), a l’Auditori Can Roig i Torres, Bernat Sánchez i Júlia Fortuny, dos pianos, amb la Camerata Gramenet, dirigida per Bernat Bofarull, oferiran
dues peces que conformen una part essencial i punt de partida per el desenvolupament
de la literatura musical per a dos pianos i orquestra: el concert en Do menor «BWV
1062» per a dos clavecins, de J. S. Bach, i l'únic doble concert que va escriure W. A.
Mozart en Mi b Major «Kv.365».

La secció infantil del Fons Documental
de Solidaritat i Cooperació Joan Gomis, de
la Biblioteca Central, està d’aniversari. Per
celebrar-ho, el proper dilluns, 17 de
maig, explicaran un conte molt especial,
«El viatge d’en James», de la companyia
Teatre Aula, pensat per infants de més de
4 anys. Es farà un doble passi (17.30 h i
18.45 h) i cal inscripció prèvia.

