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El Parc de Can Zam avança sota el mandat
dels colomencs i les colomenques
Més de 5.000 ciutadans i ciutadanes van participar
en la consulta per definir els usos del parc
Aquest projecte comprèn el condicionament
d'emergència del Parc de Can Zam derivat de la situació
de pandèmia i en el qual, com a primera intervenció, es
prioritza l'increment de superfície de l'espai públic en un
disseny de mínims que possibiliti la posada en servei
d'aquest nou espai. Aquestes primeres intervencions estan
recollides dins el «Pacte Local per a la Reconstrucció
social, econòmica i cultural» subscrit per tots els grups
municipals amb representació al consistori el 22 de juliol
de 2020, dins de l'eix «Canvi Climàtic i Territori», i en una
de les seves mesures i actuacions principals: «Guanyar
espai públic i qualitat ambiental per la gent».
Es planteja, per tant, com la primera part d'un projecte
molt més ampli i que recollirà les propostes ciutadanes
fruit del procés participatiu celebrat el 2018 i en què van
participar més de 5.000 colomencs i colomenques concretant un acord sobre el Pla d'Usos de Parc.

Les primeres intervencions a realitzar estan
recollides al Pacte Local per a la Reconstrucció

El projecte
Obeeix al designi ciutadà i s'avança en aquest context,
per donar cabuda futura a les preferències de la majoria
dels colomencs i les colomenques. Les propostes han
estat validades i consensuades, com és preceptiu, amb
l'Àrea Metropolitana de Barcelona; i, aquelles que s’han
declinat, s’ha fet atenent a criteris de complexitat, seguretat i/o sostenibilitat.
S’eliminaran les tanques existents. Es prioritzarà la
plantació de verd en la franja alta del parc i la instal·lació
d’enllumenat, que facilitarà en aquest espai l’activitat i
el confort de la ciutadania. Es conserva i reforça l'arbrat
existent i se situen noves zones d'estada. A la franja mitjana es proposa una zona d'usos polivalent per a la celebració d'esdeveniments, la 3a de les opcions de la ciutadania
en ordre de preferència.

La zona baixa acollirà un bosc fluvial, on es reforça la frondositat gràcies a la plantació d'arbrat de ribera amb l'objectiu
d'estendre la façana fluvial. El perímetre d'aquesta Fase II
permet allargar un dels recorreguts de Parc donant-li continuïtat i incorporant una nova zona de jocs de taula i d'estada.
Finalment, el límit del Parc es conforma amb un parterre
de plantació arbustiva limitant amb la futura prolongació
de l'av. d’Anselm de Riu, que es desenvoluparà de forma
paral·lela a l’execució del projecte d’ampliació de Can Zam.

RELACIÓ D'USOS INCLOSOS EN
AQUESTA PRIMERA INTERVENCIÓ
Bosc fluvial
Clariana polivalent

EL PROJECTE EN DADES
~ Superfície a intervenir
Fase II: 34.780 m2

Zona de jocs tradicionals
de taula

~ % de superfície
guanyada: 36% del total
~ Increment de superfície
d'arbustiva: 790 m2

Zones de tertúlia

~ Increment de superfície de prats: 2.647 m2 de
zones de renovació i millora
de zones existents i
1.009 m2 de sembra de
superfície de gespa

Il.luminació
EN FUNCIONAMENT

~ Inici de les obres:
novembre 2021

Horts urbans
i jardí de les ciències

~ Durada de les obres:
aproximadament 6 mesos.

Àrea de gossos

~ Pressupost de la obra:
779.634 €

Lavabos

El Can Zam
que desea
la ciudadanía:
un parque
verde, familiar
y equipado

Damos un nuevo impulso al proyecto del parque de Can Zam, con la ejecución de una nueva fase con la que materializaremos las preferencias de los y las colomenses, en cuanto a los usos y elementos más votados en el proceso de participación celebrado en el 2018, y que ha contado con una gran implicación ciudadana. Quiero dar las gracias a las más de
5.000 personas que dedicaron su tiempo a comunicarnos sus preferencias sobre cómo debe ser Can Zam y qué elementos nuevos debemos añadir para mejorar este pulmón verde de ciudad. El resultado final será el Can Zam que vosotras y
vosotros habéis decidido, en la línea de avanzar hacia un parque más verde, familiar y equipado.
Por tanto, caminamos juntos, equipo de gobierno, Ayuntamiento y ciudadanía, para hacer realidad el parque deseado.
Hablamos de un espacio cada vez más verde y con el que seguiremos promoviendo valores de ecología y de sostenibilidad; un parque familiar, donde todo el mundo podrá encontrar su espacio para el ocio, el juego, el deporte y el descanso; y también, a su vez, será un parque mejor equipado, para responder así a las necesidades actuales de ciudad.
Con este horizonte dibujado, en noviembre comienzan las obras con las que haremos realidad aquellas propuestas
escogidas por la ciudadanía. En este sentido, quiero destacar la creación de un laberinto de arbustos, un jardín
botánico y un bosque fluvial, una clariana para usos polivalentes, una zona de juegos tradicionales de mesa, una
zona de tertulia y la mejora de la iluminación del parque, entre otras intervenciones. Estos elementos y usos,
escogidos por la ciudadanía, cuentan con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, también gestora de este
parque metropolitano.

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

Sumamos voluntades y esfuerzos para crear el Can Zam de todas y todos, y que seguirá siendo, a su vez, un importante
nexo de conexión verde entre la Serralada de Marina y el parque Fluvial del Besòs.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat

Contractats 60 joves de la ciutat
en el marc de la Casa d’oficis
L’empresa municipal Grameimpuls ha
contractat 60 joves de Santa Coloma en
el marc de la Casa d’oficis, un itinerari
adreçat a persones entre 16 i 29 anys que
combina formació i treball. Les contractacions arriben després que els i les joves
hagin superat un mòdul de formació de
quatre mesos que els ha permès obtenir el
certificat de professionalitat corresponent.
La durada dels contractes de formació
és de sis mesos. En total, s’han contractat
18 noies i 42 nois. L’alumnat contractat
desenvolupa actuacions amb beneficis
socials a la ciutat, com ara tasques relacionades amb el medi ambient, la conservació
d’espais naturals, el desenvolupament
sostenible (en l’àmbit de l’eficiència
energètica), la dinamització sociocomunitària i la restauració. Aquests dies, els i les
joves contractats/ades estan treballant en
l’arranjament i neteja de la riera de Can
Calvet, a la Vinya d’en Sabater i a
l’hivernacle, entre altres espais.
La Casa d’oficis és un projecte del programa «Treball als barris» del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, que Grameimpuls ofereix a la ciutat des de 1998. El jovent interessat a participar en la següent
convocatòria del programa pot posar-se
en contacte amb nosaltres mitjançant els
telèfons 93 466 15 65 i 93 468 03 17.

La alcaldesa comparte
la experiencia EDUSI
de Santa Coloma

El 13 de mayo, la alcaldesa, Núria Parlon,
participó en las jornadas «Del Huerto a la
Ciudad», organizadas por el Ayuntamiento
de la Coruña y el Punto Nacional URBACT,
un evento conjunto entre URBACT y EDUSI
sobre políticas alimentarias para un
Desarrollo Urbano Sostenible.
La alcaldesa compartió la experiencia
EDUSI de Santa Coloma de Gramanet, que
ha permitido invertir 30 millones de euros
en la mejora de la ciudad durante el periodo 2016-2020, con el objetivo de hacerla
más inteligente, sostenible, saludable,
inclusiva y participativa.

Obras de asfaltado en diferentes
puntos de Santa Coloma
Entre el 23 y el 27 de mayo se procederá
al arreglo de la calzada y pavimentación
en diferentes puntos de la ciudad. Así, el
día 23 se llevarán a cabo diferentes
trabajos en la Avenida de la Generalitat, a
la altura del número 40, y en el Paseo de
Llorenç Serra. En el primer caso se actuará
sobre las tapas del alcantarillado y las
grietas del asfalto, mientras que en Llorenç
Serra se arreglará la calzada a la altura de
la parada de autobús, entre las avenidas de
Santa Coloma y de la Generalitat.
El día 23 también están previstas las siguientes actuaciones: la pavimentación de
la calzada en la calle Beethoven, entre Rb.
Del Fondo y calle Wagner; una actuación
en la calle Wilson, a la altura de la calle
Nord, donde se aplicará un saneamiento

del pavimento, y la actuación para reparar
el asfalto en las paradas de autobús ubicadas en la calle Irlanda, 116, y en la Av.
Pallaresa, 104. Entre el 24 y el 27 se prevé
el asfaltado de la calle Singuerlín, entre
las avenidas Catalunya y Anselm de Riu.
Se repondrá el asfalto a lo largo de 232
metros de longitud por 2,85 de ancho. Las
obras supondrán afectaciones puntuales a
la circulación de vehículos.

> Presupuesto total:
Más de 82 mil euros (IVA incluido)
> Fechas previstas:
Entre el 23 y el 27 de mayo

Se anula la concentración del lunes 24
de mayo (11 h) por la defensa del sistema público de pensiones y los servicios
públicos para gente mayor, organizada
por SOS Gent Gran y Marea Pensionista de Santa Coloma de Gramenet,
por ser festivo.

L’empresa municipal Gramepark, SA convoca concurs públic per cobrir, amb contracte temporal, 1
plaça de Tècnic de control de gestió econòmica i
processos.
Els requisits que cal complir i la resta d’informació
sobre la convocatòria la podeu trobar en el
següent enllaç:
https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/
areas-municipales/gramepark/convocatories-depersonal/convocatories-obertes/
L’empresa municipal Gramepark, SA convoca concurs públic per cobrir, amb contracte temporal, 2
places de Tècnic jurídic.
Els requisits que cal complir i la resta d’informació
sobre la convocatòria la podeu trobar en el següent enllaç:
https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/
areas-municipales/gramepark/convocatories-depersonal/convocatories-obertes/
Per decret de la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials
i Ciutat Educadora núm. 4965, de data 17 de maig
de 2021, s’ha resolt, aprovar les Orientacions generals. de preinscripció i matrícula de l’ensenyament
de primer cicle d’educació infantil, a la xarxa
d’Escoles Bressol Municipals de Santa Coloma de
Gramenet, per al curs escolar 2021-2022.
La documentació es pot consultar al web municipal:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
Fitxa.aspx?lngIdFitxa=18003&lang=ca

Atenció a l’OIAC
amb cita prèvia

Su elaboración fue fruto de un amplio proceso de participación ciudadana realizado
durante el 2014 y principios de 2015, con
la voluntad de analizar la situación de la
ciudad y el impacto de la crisis económica
y social, y poder promover una respuesta
integral a las demandas de la ciudadanía.

Anulada la concentración
por las pensiones

La Junta de Govern Local, en data 2 de març de
2021, va aprovar inicialment el projecte anomenat
“Projecte d’urbanització del carrer Sants al Terme
Municipal de Santa Coloma de Gramenet”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor
Joaquim Ventura i Torres de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona amb un pressupost per coneixement
de l’administració de 2.675.561,43 € (IVA inclòs i
seguretat i salut).
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 27 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 12 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, 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.

L’Oficina d’Informació i Atenció a la
Ciutadania de l’Ajuntament (OIAC)
presta servei de dilluns a divendres, de 9
a 14.30 h, amb atenció amb cita prèvia,
que es pot demanar al 93 462 40 90*.
Més informació a: 93 462 40 40/09
* Si no podeu acudir a la cita que ja teniu acordada, anul·leu-la trucant al mateix telèfon.

Visita del alcalde de Cornellà per conèixer el projecte de La CIBA
El 19 de mayo, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de LLobregat, Rocío García,
tenienta de alcalde de Igualdad y Educación, y Emilia Briones, tenienta de alcalde de
la Presidencia de la misma ciudad, acompañados por la alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon, visitaron La CIBA, espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista, para conocer este proyecto emblemático de la ciudad. La
CIBA, inaugurada en marzo de 2020, es un equipamiento para la ciudadanía de Santa
Coloma pero con vocación metropolitana, único en España, que se ha convertido en un
centro referente en materia de políticas feministas.

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
Santa Coloma se suma a la 8à
edició de ‘Let’s Clean Up Europe’
En el marc de la VIII edició del Let’s
Clean Up Europe!, que se celebra a tota
Europa, a Santa Coloma es durà a terme
l’acció ‘ACTUEM per la natura’, aquest
diumenge 23 de maig (10 a 14 h), al parc
de la Serralada de Marina. L’activitat
consistirà en la neteja col·lectiva de
l’entorn del parc, i té com a objectiu la
promoció i el foment d'actituds respectuoses amb el medi natural, així com
sensibilitzar i provocar una reflexió al
voltant de la gestió dels residus i, concretament, de la problemàtica dels residus a
la natura.

En aquests punts s’instal·laran carpes,
amb material informatiu, gel hidroalcohòlic, bosses d'escombraries, i guants, per
donar a les persones o grups que entrin
pels dos accessos. Els participants hauran
de recopilar en bosses les restes que trobin o generin i, posteriorment, les hauran
de tornar al punt de trobada, on seran
classificades i pesades.

«Com trobar la teva empresa ideal?» és el títol de la sessió que organitza
Grameimpuls, juntament amb Reempresa, el 3 de juny (de 10 a 11 h)
adreçada a persones emprenedores o empresàries que volen muntar o
comprar una empresa. L'acció, que es durà a terme mitjançant la plataforma Teams, té com a objectiu donar a conèixer recursos en la recerca
de l'empresa més adequada en funció de les necessitats de les persones
que estan pensant a emprendre. Les persones interessades hauran de
fer la inscripció prèvia a: www.grameimpuls.cat, apartat «Formació per
a persones emprenedores». Més informació al 93 466 52 24.

Cursos d'estiu de l'EOI de Santa Coloma

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Santa Coloma ofereix cursos d'estiu
semipresencials d'anglès de 60 hores (30 hores presencials + 30
hores telemàtiques) de l'1 al 21 de juliol. Els nivells oferits són Anglès
2A/2B/3A/3B/4A/4B, l'horari presencial dimarts, dimecres i dijous
de 9 a 12.20 h i l'horari de les classes telemàtiques en directe: dilluns i
divendres de 9 h a 11 h (4 hores setmanals). El preu del curs són 254,10
euros, i les inscripcions es poden fer l'11, 21 i 29 de maig. En els casos
que s'hagi de fer prova de nivell, es donarà dia i hora per a fer la prova
(places limitades). Més informació: 93 468 53 66 / eoisantacoloma.org

Com participar-hi
Tota la ciutadania hi pot participar, inclús
els que visitin la zona forestal passejant o
fent esport. No caldrà inscripció prèvia,
es realitzarà en el moment, i hi haurà dos
punts d’entrada i recollida de materials:
Entrada del camí de Sant Jeroni de la
Murtra, i entrada del camí de la Font de
l’Alzina, Àrea de Serveis de les Oliveres.

Sessió sobre Reempresa

El Ayuntamiento se incorpora a RUDICEL

El 2019, més de 100 persones
voluntàries van recollir 781,28
kg de residus al Parc Fluvial del
Besòs, l'equivalent a un estalvi de
340.161,89 gr. d'emissions de CO2
És una activitat organitzada per
l’Ajuntament, ARG Neteges, Canal 150
i Fundació Tallers de Catalunya, amb la
col·laboració del parc de la Serralada de
Marina i del Centre d'Educació Ambiental
Ecometròpoli.

El Ayuntamiento se ha sumado a la Red UIM de Cooperación Internacional al Desarrollo Local (RUDICEL). RUDICEL está compuesta
por Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Consorcios, Asociaciones Municipalistas, Universidades e instituciones vinculadas a la
administración pública, disponibles para intercambiar experiencias
de gestión, produciendo un rico conocimiento que puede servir de
referencia a otros organismos, gestores y gestoras, que están desarrollando iniciativas similares para resolver o agilizar las administraciones públicas de sus territorios.

Experiencia en realidad virtual ‘Space Lab’

El 19 y 20 de junio, el Pompeu Lab organiza la actividad de realidad
virtual «Space Lab», en la que las personas participantes podrán
demostrar sus habilidades de pilotaje a bordo de la nave del Pompeu
Lab. Una aventura entre planetas para todas las edades (pero no recomendada para menores de 8 años, y hasta 10 años deben ir acompañados/as). Las personas participantes también se llevarán un polo
Space Lab de técnico/a «NASA», ¡para lucir este verano! Abiertas las
inscripciones en www.gramenet.cat/pompeulab

L’AMB torna a activar la campanya Un projecte d’emprenedoria feminista
‘Amb l'FPro aviat podràs volar’
ha estat escollit com a bona pràctica
L’AMB torna a activar la campanya de
l’FP «Amb l'FPro aviat podràs volar»,
coincidint amb el període de preinscripció i
de matriculacions del pròxim curs escolar.
L’objectiu és evidenciar que la formació
professional és una bona opció pels nois
i noies metropolitans, els prepara per a
tenir un ofici qualificat i els connecta amb
el teixit industrial del territori. D’altra
banda, la campanya destaca que l'FPro no
entén de gènere (és desitjable la presència
més nombrosa de les noies en les carreres
tècniques, i la dels homes en els sectors de
les cures), així com la força d'FPro DUAL,
que permet estudiar i treballar al mateix
temps, i l'FPro vinculada a sectors emergents, tot i que també és important posar
en valor els oficis “de sempre”.

#
#ciutatsddhh2021
@ciutatsddhh

XI edición de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos
La alcaldesa, Núria Parlon, participó el pasado 18 de mayo en la presentación de la
XI edición de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos, en Sant Boi de Llobregat,
para destacar el papel del municipalismo en la Educación por la Paz.
Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos es un proyecto coordinado por el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament y gestionado por la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat, en el que participan 27 ayuntamientos, entre ellos, el de Santa Coloma de Gramenet, y 9 instituciones catalanas, implicadas en la defensa y promoción
de los derechos humanos a escala local y global.

Un projecte per impulsar l’emprenedoria
de les dones dissenyat per Grameimpuls ha
estat escollit pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) com a bona pràctica del
Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic Local (AODL). La
presentació, que es va dur a terme fa uns
dies en el marc de la reunió de seguiment
del Fons Social Europeu a Catalunya (FSE)
2014-2020, va servir per posar en valor un
projecte que té com a objectiu eliminar la
bretxa de gènere en l’àmbit de
l’emprenedoria local.
El projecte sorgeix de la necessitat d’acabar
amb aquesta fractura persistent entre homes
i dones en termes de taxa d’activitat emprenedora, així com de la importància de
contribuir a suprimir les barreres invisibles
que tenen elles a l’hora d’emprendre. Això
és, menor autoconfiança, més aversió al risc,
temps destinat al treball de cures no remune-

rat, entre d’altres. El projecte que ha estat seleccionat com a bona pràctica inclou accions
d’acompanyament individual i col·lectiu i
espais especials de networking, cooperació,
formació i Mentoring, entre altres accions.
El programa AODL està subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
l’FSE en el marc dels Programes de suport
al desenvolupament local.

La iniciativa ha estat reconeguda
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
en el marc del Programa d’Agents
d’Ocupació i Desenvolupament
Econòmic Local (AODL)

‘Juguem pel futur’, una iniciativa de
joc lliure amb perspectiva feminista
«Juguem pel futur» és una proposta per
recuperar el joc a l'espai públic de Santa
Coloma amb una perspectiva feminista,
sense estereotips, sostenible i inclusiva.
Aquest dissabte, 22 de maig, s’organitzarà
una nova sessió d’aquest espai itinerant de
joc lliure, adreçat a famílies amb infants
de 0-6 anys, organitzat des de La CIBA i el
Servei d’Educació, Infància i Joventut.
Es proposen 5 activitats de joc lliure (vincles, diàlegs, niu, xarxes, camins) que es
desenvoluparan diferents caps de setmana.
Els 22 de maig a plaça Catalunya i el 5, 12 i
19 de juny a la plaça Doctor Vilaseca.

Inscripcions: magranacuriosa@gmail.com
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agenda
Musicaula en concert

La Producció Nacional de Circ tanca
gira al Teatre Sagarra dissabte

Avui, 21 de maig (19 h), els alumnes
de l'Escola de Música «Musicaula» oferiran
un concert a l'Auditori Can Roig i Torres. El
concert el realitzaran l'orquestra de
guitarres, un quartet de violins, alumnes
de cant, piano, flauta travessera, bateria i
baix, entre d’altres. El repertori d'aquest
concert serà variat i constarà de peces
clàssiques d'autors com Telemann o
Chopin fins a autors o grups de música
moderna com, per exemple, The Beatles,
Chuck Berry, Harry Styles, Ariana Grande,
etc. L'entrada
serà per invitació, que es
è
podrà recollir a Musicaula (C. Mossèn
Cobla Jovenívola de Sabadell
Santa Coloma de Gramenet
Camil
Rosell, 70)
Cobla Sabadell
30 de Maig de 2021

67

APLEC DE LA SARDANA

Tenor Josep Arbonès · Pianista Juan Diego Fidalgo

Teatre Sagarra a les 18 h

67è aplec de la Sardana

Estat d’Emergència és el títol que dona nom
a l’espectacle de la Producció Nacional de
Circ, que finalitzarà la seva gira per Catalunya demà, 22 de maig (19 h), al Teatre
Sagarra. Es tracta d’un projecte coordinat
per una vintena de teatres municipals
catalans, que vol donar la primera oportunitat professional a estudiants d’escoles de circ.
Un espectacle pensat per mostrar al públic, a través del circ, com veuen el món i
com s’enfronten als problemes d’un planeta a punt de col·lapsar-se els i les joves
artistes d’avui, i que ha acabat creant-se
en plena emergència sanitària.
No ha estat fàcil, però en circumstàncies difícils i molt poc habituals, Estat d’Emergència
s’ha convertit en una realitat. De fet, la pandèmia ha acabat afegint-se a la llarga llista
de crisis a les quals s’enfronten també els i
les artistes: des del col·lapse ecològic fins a
l’auge del feixisme o la crisi de l’habitatge.

Preu de l’entrada: 10 €,
amb els descomptes habituals.
Respectant la normativa Covid-19
Entrades a la venda:
www.teatresagarra.koobin.cat

Dia Internacional de les Dones
per la Pau i el desarmament

24/05/21

UASC

Unió d’Aplecs Sardanistes de Catalunya

El 30 de maig (18 h), al Teatre
Sagarra, actuaran lesUASC
cobles Sabadell i
Jovenívola de Sabadell,
amb el tenor
UASC
Josep Arbonès i el pianista Juan Diego
Fidalgo. És un acte organitzat per
l’Associació Pro-Aplec i Amics de la
Sardana. La reserva d’entrades es pot fer
per Whatsapp o trucant al 666 086 247, o
el mateix dia, una hora abans, a les
taquilles del teatre. Protocol Covid:
mascareta, gel, etc. Aforament limitat.
Unió d’Aplecs Sardanistes de Catalunya

Unió d’Aplecs Sardanistes de Catalunya
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Concentración en defensa
de la sanidad pública
El 26 de mayo (19.30 h) en el Cap de
Singuerlin (c. Santiago Rusiñol, 64-68), la
Plataforma Santako diu Prou convoca una
concentración en defensa de la sanidad
pública. Exigen 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.

DIA
INTERNACIONAL
DE LES DONES
PER LA PAU I EL
DESARMAMENT

de Femmes Juristes pour les Droits de la
Femme et de l'Enfant, una entitat que, en
aliança amb dues associacions congoleses més (ADDF i FEPSI), lluita contra la
violència de gènere.
Acte presencial (Biblioteca Singuerlín) i
virtual, a càrrec de la Lliga dels Drets dels
Pobles. Més informació / Inscripcions:
cooperacio@gramenet.cat

En el marc del Dia Internacional de les
Dones per la Pau, que se celebra cada 24 de
maig per destacar el lideratge i la participació de les dones en els processos de pau i
l’erradicació de la violència, es duran a terme
dues activitats organitzades per La CIBA:

27 maig (18 h). Conferència «Dones a les
guerres d’Orient Pròxim: Iraq, Afganistan,
Síria, Iemen, Líbia i Palestina». S’analitzaran
els interessos geopolítics de les guerres a
l’Orient Pròxim des d’una perspectiva feminista, i es veurà com aquests conflictes han
implicat un retrocés d’almenys un segle pel
que fa als drets de les dones.

26 maig (19.30 h). DOCU-FÒRUM
sobre l'apoderament de les dones congoleses. Passi del documental «Fam de justícia» i debat posterior per conèixer la tasca

Acte virtual a càrrec de Nazanín Armanian, politòloga, escriptora i especialista en
la situació de les dones a l’Islam: https://
laciba.gramenet.cat/MujeresGuerras

La CIBA y la Escuela Riera Alta
presentan el proyecto «Lapbooks»

Nova visita virtual al
Museu Torre Balldovina

Noves propostes
d’educació ambiental

22 de maig (11.30 h). «Revisió de
caixes-niu: Mirem qui ocupa les caixesniu», es descobriran els ocells que els han
ocupat i nidificat i es podrà construir una
caixa niu. Aula Ambiental de Can Zam.
23 de maig
(11.30 h). «L'hort ecològic a la primavera».
S’explicarà com és el nostre hort ecològic
domèstic, i s’ensenyarà a crear horts propis.
Ecometròpoli.
(11.30 h). «Bioblitz metropolità: cens
d'aus». Es farà un recompte de les aus que
viuen als parcs, a més d'aprendre les característiques de cada una. Aula ambiental
de Can Zam i jugatecambiental del parc del
Molinet. (No necessita inscripció prèvia)
29 de maig
(11.30 h). «Rapinyaires urbanes de Santa
Coloma de Gramenet». Es donaran a conèixer les seves característiques i quines accions s’estan fent per a la seva conservació i
protecció. A l’Aula Ambiental de Can Zam.
(19.30 h). «La nit al parc de la Serralada de Marina». Sortida nocturna on
s’escoltaran els sorolls de la nit i es descobrirà què passa al parc quan es fa fosc. Punt
de sortida: Ecometròpoli.
30 de maig
(11.30 h). «Meteorologia, la ciència del cel
i la terra». Es donaran a conèixer els diferents fenòmens meteorològics i es construiran alguns instruments de mesura com un
pluviòmetre i un penell. Ecometròpoli.

El 26 de mayo (18 h) se presentará el proyecto «Lapbooks» en la Escuela Riera Alta,
fruto de la colaboración de La CIBA, espacio de recursos para mujeres, innovación y
economía feminista, con la clase de quinto de primaria, también llamada “La CIBA” (La
primera clase con dicho nombre).
Recorregut virtual amb imatges de 360°
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 del Museu.

Membres de la companyia han estat fent
tallers oberts de circ a alumnes de batxillerat artístic de l’Institut Ramón Berenguer,
de l’Excèntrica, i d’Alquimistes Teatre, per
promocionar les arts acrobàtiques.

En el marco de esta iniciativa, el alumnado de este grupo y seis artistas de la ciudad han
creado un material de difusión para presentarlo al resto de colegios de primaria de la ciudad,
y así dar a conocer La CIBA entre las familias, el profesorado y, sobre todo, el alumnado. Y,
paralelamente, introducir los conceptos de igualdad y feminismo en aquellas escuelas que
todavía no se hayan trabajado, ya que no se puede entender qué es La CIBA sin ellos.

(11.30 h). «Vols aprendre a dibuixar la
natura? Taller de dibuix naturalista».
S’ensenyaran alguns trucs i tècniques de
dibuix que fan servir els il·lustradors. Jugatecambiental del parc del Molinet.
Són activitats gratuïtes. Per poder participar-hi només és necessària la inscripció prèvia: 618 007 230 (de dilluns a divendres de
9 h a 14 h) o a ecometropoli@gramenet.cat.

