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S’obren les inscripcions a totes les activitats
d’estiu adreçades a la infància i l’adolescència
L’Ajuntament ha ampliat i diversificat l’oferta
per facilitar la conciliació familiar i laboral

També s’ha incrementat la inversió per oferir una
agenda d’estiu a l’abast de totes les famílies

NENS I NENES

A partir de l’1 de juny, s’obriran les inscripcions a
colònies, casals, campus esportius, teatre, jocs en família,
etc. adreçades als nens i nenes i als i les joves de la ciutat, i
programades durant els mesos de juliol i agost. Enguany,
s’ha ampliat i diversificat l’oferta amb relació a altres anys
(sense tenir en compte el 2020, quan es va haver d’adaptar
a la pandèmia), per facilitar la conciliació laboral i
familiar, acompanyar als infants i joves emocionalment
fent diferents activitats, i oferir propostes que esdevinguin espais de descoberta i coneixement.

Des dels equipaments joves de la ciutat, CRIJ Rellotge XXI
i CRJ Mas Fonollar, s’ha programat una oferta molt diversa que vol ajustar-se al màxim a les necessitats i inquietuds dels i les joves, donant resposta a totes les franges
d’edat d’entre els 12 i els 35 anys.
Totes les activitats compliran les normatives sanitàries en
vigor sobre mesures addicionals de prevenció, protecció i
organitzatives, durant el perllongament de la crisi sanitària.

BEQUES PER A ACTIVITATS D’ESTIU

(casals, colònies, campaments, campus esportius)
Termini: del 14 al 25 de juny
> Edat: d’1 a 17 anys
> Tramitació:
1/ Sol·licitar cita prèvia al 93 462 40 90
(del 7 al 25 de juny)
2/ El dia i hora assignat, acudir a l’av. Francesc Macià, núm. 41, amb l’original i fotocòpia de la documentació
Tota la informació sobre els requisits i la documentació,
al web municipal

Cobrim l'etapa
0-18 anys amb
casals i campus
inclusius i
adaptats a totes
les famílies

JOVES (entre 12 i 35 anys)

El 2021, l’Ajuntament també ha fet una inversió molt
important per oferir una agenda d’estiu a l’abast de totes
les famílies. Per primer cop s’ofereixen colònies, que seran
finançades en un 80% per l’Ajuntament per a tots els nens
i nenes que s’inscriguin. També es duran a terme moltes
activitats gratuïtes per a infants, com el teatre familiar o
les activitats de «Juguem amb família», o per a joves, com
l’«Esport lliure», el «Casal a cegues» o el «Basket Beat».

Casals
Casals esportius (3-17 anys)
Centres oberts
Juliol de Teatre
Juguem amb família
Colònies d’estiu (3-16 anys)
Spacelab

Casal Jove al Rellotge XXI
i Casal Jove al Mas (12-18 anys)
Casal a cegues (+ 18)
Stages al Mas
Residències artístiques
Programació cultural (+ 18)
Formació de premonitors/es d’activitats
de lleure infantil i juvenil (14-17 anys)
Emociona’t amb el BASKET BEAT
(14-26 anys)
Esport lliure: Aprèn tècniques
esportives (12-17 anys)

Un cop finalitza el curs escolar, des de l'Ajuntament acompanyem la infància, adolescència i famílies, amb una àmplia
i diversificada oferta de casals, campus esportius i activitats de matí i tarda, amb l'objectiu de compartir un projecte educatiu inclusiu i d'aprenentatge en valors, a través del joc i del lleure. Cobrim des dels zero als divuit anys amb propostes
adaptades a cada franja d'edat alhora que volem garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la programació prevista.
Així, per aquelles famílies amb menys recursos, oferim les beques d'estiu que enguany cobreixen des del 30 al 90% del
preu dels casals i campus, en funció del nivell d'ingressos de les llars, amb finançament municipal.
Creiem que tots els nens i les nenes han de poder gaudir a l'estiu d'un munt d'activitats per socialitzar-se i compartir
moments únics, acompanyats dels i les professionals que encapçalen aquests projectes educatius. Enguany, com a novetat presentem les 'colònies' de cap de setmana, al juliol i agost, cobertes per l'Ajuntament. Es tracta del primer cop que
posem en marxa aquesta experiència que de ben segur serà molt profitosa per als i les participants i famílies.
Vull destacar que des de l'Ajuntament hem reforçat l'equip de persones que donaran suport als infants amb necessitats
especials. També oferim a les famílies activitats comunitàries als mateixos barris, a compartir amb els fills i filles, de joc
lliure i teatre, que desplaçarem a diferents places de la ciutat. Un tret que ens distingeix són les activitats adreçades al
públic adolescent, de 12 a 18 anys, des de cursos intensius a programes per a joves artistes emergents i activitats fresques i divertides als casals de la ciutat.

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

Des de l'equip de govern volem que els casals i campus d'estiu arribin al nombre més gran possible d'infants i joves,
perquè creiem que aquest magnífic projecte d'aprenentatge compartit, inclusiu i de socialització dels casals i campus, de
ben segur deixarà una empremta en les generacions futures.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Compromeses i compromesos amb la restauració
La vacunació contra la Covid-19 avança a bon ritme. Progressivament es van relaxant les mesures de contenció que han afectat al sector econòmic. Però aquesta lluita encara no s’ha acabat. Ara és el moment de tornar
a reafirmar el compromís amb el teixit productiu local per a la sortida de la crisi que van provocar les restriccions. Al proper ple municipal aprovarem la pròrroga del permís provisional i especial per a la instal·lació de
terrasses, sense cap mena de cost. Va ser una mesura més, implementada pel govern municipal que presideix
Núria Parlon, per donar suport al sector de la restauració. Mesura que es va afegir a la suspensió del 100% de
la taxa de terrasses i que ampliarem a tot aquest any 2021.
I això no és tot. Des del mes de gener vam obrir un espai de diàleg amb el sector de la restauració i amb
l’Agrupació per tal de modificar l’ordenança de terrasses amb un objectiu: millorar i unificar el disseny i els
criteris estètics, tot conjugant l’ocupació de l’espai públic amb la mobilitat i el descans de veïns i veïnes.
Alguna d’aquestes mesures, com la bonificació de la taxa de terrasses al 50%, i d’altres, com els 750.000 €
d’ajuts directes municipals als sectors comercial i de la restauració, estan expressades al Pacte Local per a la
reconstrucció social, econòmica i cultural que vam signar tots els grups municipals. Aquest pacte històric està
a l’alçada de les circumstàncies que estem vivint, amb el treball conjunt de govern i oposició en la millora de
les condicions de vida de tota la ciutadania.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Barrio a Barrio; Ciudadano a Ciudadano
En los 6 años que llevamos en el Ayuntamiento el grupo municipal que lidero, y que es la segunda fuerza de la ciudad,
se ha caracterizado por hacer una política de proximidad y cercanía, en constante contacto con los vecinos y con presencia continua en las calles, una política que nos ha hecho mejorar nuestro servicio a la ciudadanía y crecer en apoyos.
En las últimas fechas hemos visto cómo aumentan los problemas existentes en nuestros barrios como la falta de
mantenimiento en vía pública, la falta de iluminación, la falta de apoyo y respuesta al comercio local o el incremento de problemas de inseguridad e incivismo.
La gestión de una ciudad implica atención a desarrollos estratégicos y de futuro, pero también atención a los problemas
diarios y, no adivinamos una respuesta satisfactoria por parte del gobierno local a muchas de estas problemáticas.
En los próximos dos meses, vamos a intensificar nuestra forma de entender la política con una campaña para
que el grupo municipal esté en todas las calles y en todos los barrios, como siempre hacemos, pero de forma más
intensiva. Lanzamos la campaña #BarrioaBarrio, #CiudadanoaCiudadano que pretende evidenciar que, es más
fácil mejorar esta ciudad desde la cercanía que desde los grandes anuncios.
Esperamos se acerquen a nuestras carpas informativas, a nuestras reuniones en las plazas de cada barrio: pueden consultar la información de forma actualizada en nuestras redes sociales y esperamos también que, nos paren por la calle
cuando nos veamos, para comentarnos su visión de la ciudad, pues, son ustedes y a nadie más, a quien nos debemos.

ECP
Nuri
Larroya
Portaveu

Cuidar la sanitat pública
Hem parlat moltes vegades des d’En Comú Podem Santa Coloma, i no ens cansarem de dir-ho, de l’immens esforç
del personal sanitari que amb una professionalitat digne del més gran dels reconeixements estan duent a terme
una feina titànica en aquests temps de pandèmia.
Durant els moments més durs del confinament, moltes persones van veure posposades proves mèdiques no
essencials per tal que tot el personal sanitari pogués atendre a l’emergència sanitària que patíem i que ningú
preveia l’abast. Uns esforços necessaris per tal de fer front a una situació totalment desconeguda. Però un any
després el personal sanitari continua necessitant de polítiques valentes on la sanitat pública catalana sigui capdavantera i oferir les millors condicions per exercir la seva professió sense haver d’apel·lar a la seva bona voluntat.
Esperem que en aquest període que encetem, amb un nou Govern de la Generalitat, hagi una aposta clara per la
sanitat pública.
Cal cuidar tant a les professionals com a les usuàries ja que moltes d’elles a dia d’avui no poden disposar immediatament de segons quins serveis degut a un sistema encara saturat i retallat. Els temps d’espera de proves i intervencions quirúrgiques cal escurçar-los ràpidament i dotar a tots els hospitals dels materials i eines necessàries.
Cuidar de la nostra sanitat pública ha de ser una de les accions principals de Govern, deixant enrere la lògica privatitzadora que veu en la sanitat una manera de fer negoci i no un dret de la població. Estarem atentes que una
de les coses essencials i que és pilar fonamental del nostre Estat del Benestar sigui cuidada com es mereix.

ERC
Sam
Núñez
Portaveu

Consolidar l’espai públic de les terrasses provisionals
La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat alguns dels reptes pendents amb relació a l'espai públic, a la nostra
ciutat s'ha avançat en la naturalització de la segona fase del parc de Can Zam, que serà una realitat en els pròxims
mesos, també s'han realitzat petites accions que ara cal consolidar.
Una d'aquestes accions és la substitució d'espais d'aparcament de vehicles per la implantació de terrasses
d'establiments de restauració que no disposaven d'aquests espais abans de la pandèmia. Mesura necessària per
poder ajudar al sector a complir amb les mesures de contenció de la pandèmia i poder, d'aquesta manera, trobar
una font d'ingressos de la que fins aleshores no disposaven.
Ara cal fer un pas més i consolidar aquests espais i evitar que tornin a ser ocupats per cotxes, sempre que els restauradors ho vulguin. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana hem promogut la modificació de l'ordenança
municipal de terrasses per regular aquest nou espai urbà i fer compatible aquest ús amb la realitat de la ciutat.
La proposta inclou substituir els separadors de formigó provisionals per unes tarimes amb baranes que permetin millorar i dignificar aquests espais i estudiar fórmules de subvenció o crèdit per facilitar als restauradors la
implantació d'aquestes plataformes. Els petits espais públics també són importants, no només els representatius,
cal treballar per millorar cada pam de Santa Coloma de Gramenet: implementar barris per a vianants; substituir
asfalt per superfícies permeables; augmentar el verd als carrers, a les mitgeres dels edificis i a les cobertes i obrir
els carrers a les persones.

Presència del Síndic de
Greuges a Santa Coloma
El 2 de juny, l’equip del Síndic farà una
atenció telemàtica (trucada o videotrucada) dirigida als veïns i a les entitats de
Santa Coloma de Gramenet que vulguin
fer consultes o exposar les seves queixes
en relació amb la vulneració dels seus
drets per part de les administracions públiques i de les empreses que presten serveis
generals (aigua, llum, gas,...). Aquesta
presència telemàtica del Síndic de Greuges
de Catalunya a Santa Coloma respon a
l’objectiu d’apropar aquesta institució a les
persones i facilitar la presentació de
queixes i fer consultes. Les persones que hi
estiguin interessades, caldrà que concertin
prèviament l’entrevista trucant al telèfon
900 124 124 o enviïn un correu electrònic
a l’adreça sindic@sindic.cat

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma de Gramenet organizan
una nueva concentración el 31 de mayo
(11 h), en la pl. de la Vila.
La manifestación que Coespe convoca
en todo el estado el 29/05, en Cataluña
tendrá lugar a las 10.30 h en Plaza Urquinaona, 1 hora antes en la puerta de la
estación de metro Santa Coloma.

Contra els feminicidis
Us recordem que l'1 de juny (20 h), hi
tornarà a haver una concentració a la pl.
de la Vila per denunciar els feminicidis, i
recordar i fer públics els noms de totes les
dones assassinades durant el mes de maig.
La reflexió la duran a terme les joves de la
Fundació Germina 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
amb cita prèvia
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.

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.)

3

l’Ajuntament informa · 28 de maig de 2021

breus

la ciutat
Comença la urbanització del
c. Baró per pacificar Riu Nord

Reobertura progressiva dels equipaments cívics

Els equipaments cívics es començaran a reobrir durant els pròxims
dies, de manera progressiva, parcial, i seguint la normativa
sanitària vigent, per tal de garantir un retorn amb seguretat i les
condicions materials i sanitàries adequades. Recordem que els
centres cívics i casals de la ciutat es van haver de tancar a causa
de la pandèmia de Covid-19, el 13 de març de l'any passat, arran
del decret número 2937/2020. Les entitats que vulguin reservar
espai a un centre cívic o casal, ho hauran de fer amb cita prèvia
mitjançant el web municipal o per correu electrònic a l’adreça:
ccivicsicasals@gramenet.cat. Tota la informació detallada i actualitzada es pot trobar al web municipal www.gramenet.cat (apartat
«Centres cívics»)

En marxa una nova edició de SOS Mentoring

Durant la primera quinzena de juny,
està previst començar les obres del projecte
d’urbanització dels carrers Baró i Mare de
Déu dels Àngels, per tal de pacificar-los, ja
que són els carrers d’entrada i sortida al
barri Riu Nord.
Recordar que aquest barri està previst
convertir-lo en un barri per a vianants o
Zona de Baixes Emissions (ZBE). Una de
les mesures principals per aconseguir-ho
consisteix en la disminució de la circulació
de vehicles de pas, deixant alliberada del
trànsit de pas la xarxa viària veïnal interior.
Les obres previstes consisteixen a pacificar
aquests carrers mitjançant la construcció de
vials en plataforma única, de manera que
la calçada i les voreres estaran al mateix nivell, donant prioritat al vianant respecte al
vehicle i afavorint la circulació de vianants
amb mobilitat reduïda. També inclou la

plantació d’arbrat, renovació de la xarxa
d’enllumenat per unes llumeneres més eficients, i el soterrament de xarxes aèries de
telecomunicacions i de baixa tensió.
Durant les obres es permetrà la circulació
de vehicles que disposin de gual a la zona, i
les operacions de càrrega i descàrrega.

L’Ajuntament de Santa Coloma, a través de Grameimpuls, se suma
per segon any consecutiu a SOS Mentoring. Es tracta d’un programa de voluntariat en què persones empresàries i directives amb
experiència ajuden les petites empreses a prendre les decisions
necessàries per a fer front a les conseqüències de la crisi. En aquesta
edició, els/es mentors/es hauran de fer una formació gratuïta sobre
la metodologia del programa. Està programada per als dies 2 i 16
de juliol i 10 de setembre en horari de 12 a 14.30 h. A més, estan
previstes sessions informatives específiques, tant per a les empreses
beneficiàries, com per als futurs mentors/es. Les persones interessades a fer-les es poden posar en contacte amb el Servei de Foment
Empresarial, a través del correu electrònic sfe@grameimpuls.cat. El
programa està finançat per la Diputació de Barcelona i realitzat en
col·laboració amb la Fundació Autoocupació.

L’atenció als parts retorna a l’Esperit Sant
Trams que s’urbanitzaran: entre
el carrer Mare de Déu dels Àngels i
l’avinguda Pallaresa, els carrers Baró i
Mare de Déu dels Àngels, i el passeig de
la Salzereda i el carrer Baró
Durada aproximada: 5 mesos
Pressupost: 258.323 €

A causa de la bona evolució de la situació epidemiològica, el Departament de Salut ha establert que el 15 de juny l’atenció als parts retorni
a l’Hospital Esperit Sant, que temporalment havia deixat d’atendre’ls.
A partir d'aquesta data, les gestants ja podran acudir al seu centre de
referència per donar a llum amb normalitat, comoditat i total seguretat, d'acord amb els protocols i les mesures establertes. En plena
pandèmia, el Departament de Salut va decidir concentrar els parts en
determinats hospitals davant la incertesa de l’evolució epidemiològica
i amb l’objectiu de minimitzar els riscos a les persones ateses.

Cursos per a entitats de la ciutat

Ampliació de voreres al carrer Amèrica
Aquesta setmana s’han iniciat les obres
d’ampliació de voreres del carrer Amèrica,
entre el carrer Prat de la Riba i l’avinguda
Pallaresa. Les obres consisteixen en
l’ampliació de la vorera del costat de la nova
edificació de l’empresa constructora CORP,
donant continuïtat a la vorera existent des
de la finalització del gual del nou edifici fins
a l’avinguda. En el costat muntanya es
preveu l’ampliació de la vorera actual, d’uns
80 cm d’ample, fins a una vorera d’1,80
metres, fent-la accessible. Es deixarà una
calçada de mínim 3,50 metres d’ample. La
superfície total d’actuació en les voreres és
d’uns 180m2. Es preveu un termini
d’execució de dos mesos.

Les pròximes setmanes arrencaran més cursos d’aprenentatges
per a organitzacions emmarcats en el programa formatiu de
suport a la xarxa d’entitats de Santa Coloma de Gramenet. Resten
places lliures a les accions «Com treballar el pla de comunicació»
i «Periodisme digital per a xarxes socials», així com un paquet
de sessions sobre la gestió de l’entitat. Les inscripcions es poden
realitzar a www.gramenet.cat/formacioentitats. Més informació:
649.384.344 i oficinaentitats@gramenet.cat.

Santa Coloma a 'Les 48H d'Agricultura i Verd Urbà'

El 29 i 30 de maig se celebra la primera edició del festival «Les 48H
d'Agricultura i Verd Urbà» organitzat per l'associació Replantem, amb
el suport dels ajuntaments de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet,
i del Consorci del Besòs. Un esdeveniment amb tallers presencials,
visites i debats en línia perquè totes les veïnes i veïns puguin acostarse de manera oberta i gratuïta als espais verds i a les propostes que
estan canviant la ciutat, dins del marc de la Capitalitat Mundial de
l'Alimentació Sostenible. Santa Coloma organitza una visita a l'hort
de Can Zam, una a la vinya d'en Sabater i un taller. Més info i inscripcions gratuïtes: www.les48h.cat

Grameimpuls posa en marxa una app
per afavorir la gestió dels tràmits
Grameimpuls posa en marxa una
aplicació per a mòbils i tauletes per tal
d’afavorir la gestió dels tràmits entre els
diferents serveis de l’empresa municipal i
l’usuari/ària. De moment, està operativa la
fase 1 de l’app, que inclou entre altres
operacions, la creació i gestió de
l’expedient i dades personals, la reserva de
cita prèvia i la inscripció a ofertes de
treball i accions formatives.

Santa Coloma se incorpora a la Red Unión Iberoamericana
La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, se reunió con el secretario general de la
Red Unión Iberoamericana de Municipalistas de Cooperación Internacional (UIM),
Federico Castillo, y con la vicesecretaria de la UIM, María Gracia, el 26 de mayo. En
el próximo pleno ordinario, está prevista la aprobación de la incorporación del Ayuntamiento de Santa Coloma como miembro de pleno derecho a esta organización.
La UIM es una asociación con carácter de organización no gubernamental, que cuenta con más de 3.500 socios/as provenientes de 23 naciones, y que ha consolidado un
importante trabajo en pro de la democracia y la gobernanza.

El funcionament de l’aplicació és molt
senzill i el disseny molt intuïtiu, fet que
permet accedir als seus serveis i recursos
amb un sol clic. L’aplicació es pot descarregar de manera gratuïta mitjançant la
pàgina web (www.grameimpuls.cat) o bé
als repositoris d’Android i iOS.
Actualment, s’està treballant en un una
segona fase. En aquesta etapa s’afegiran
noves funcionalitats, com ara un xat en
viu, un apartat de creació del CV -a partir
de models de CV predissenyats- i grups
privats de xat per a accions formatives, que

De moment, només està operativa
la fase 1 de l’aplicació, compatible
per als sistemes Android i iOS
permetran a les persones usuàries xatejar
amb els tècnics de referència i també amb
els formadors i formadores. A més, també
s’hi habilitarà una àrea per a empreses,
que inclourà ofertes, la disponibilitat de
pràctiques no laborals o descarregar el CV
dels candidats i candidates.
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agenda
Torna la Open... day!

L’activitat més emblemàtica organitzada
per la Agrupació per tal de donar visibilitat
al comerç local torna enguany adaptant-se
a les circumstàncies. El 3, 4 i 5 de juny
el comerç de la ciutat obrirà les seves
portes, en horari comercial, amb ofertes,
promocions i descomptes increïbles.
Es poden conèixer tots i totes les participants, així com les ofertes, a través de
les xarxes socials de l’Agrupació: Instagram (@lagrupacioitotama) i Facebook
(L’Agrupació – Totama)

I Jornada flamenca
EFA Barcelona

Piratas Rumbversions estrena en el Sagarra
su nuevo espectáculo, 'Abordando Almas'
El grupo de versiones los Piratas
Rumbversions actuarán en el Teatre
Sagarra hoy, 28 de mayo (19 h), con
«Abordando Almas», su nuevo espectáculo
familiar ideado por el líder de la banda,
Manel Cabello, ex batería de Muchachito
Bombo Infierno.

es para los piratas motivo de reconocimiento y celebración.
A lo largo de su espectáculo, irán mostrando
las riquezas acumuladas en forma de influencias musicales de todas partes incorporadas a
su repertorio, visitando distintos continentes
y conociendo las historias y anécdotas que
los han unido en su forma de vida: las travesías bajo una misma bandera rumbera, a la
búsqueda de un mismo tesoro.

Los Piratas Rumbversions, con una ideología mucho más cercana al idealismo humanista pirata que a cualquier otra, como la
del legendario Capitán Misson, fundador
de “Libertalia”, una ciudad con igualdad de
derechos entre personas de distinta raza,
donde el dinero era colectivo y se hablaba
una mezcla de idiomas universal, están de
celebración.

Los Piratas Rumbversions son provocadores,
intensos, aman la buena vida, la fiesta y el
buen humor; transgreden las formas y, sobre
todo, no rinden vasallaje a nada más que a su
libertad incondicional, al arte, y a compartir
con el público su arrolladora vitalidad. Un
espectáculo con el que abordan corazones sin
hacer prisioneros ni dejar a nadie indiferente.

De abordaje en abordaje, nunca tienen por
objetivo obtener riquezas materiales sino
musicales y humanas. Ya han cruzado el
Cabo de Hornos, el de Buena Esperanza y
Cabo York. La vuelta al mundo. Y tal logro

Entrades a la venda:
www.teatresagarra.koobin.cat

El 67è Aplec ret homenatge al
centenari de Joan Vicente Castells
Santa Coloma de Gramenet acoge la
sede de la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) en Barcelona, en la Escuela de
Danza Tacón y Bordón de la ciudad. Tras
dos años formando nuevos alumnos, para
la Formación Profesional de Flamenco,
realiza su primera Jornada Flamenca, el
próximo 6 de junio (18 h), en el Teatro
Sagarra, donde el alumnado expondrá sus
enseñanzas junto a las actuaciones de
grandes artistas del flamenco, tales como
Joaquín Gomez "El Duende" y Raul Levia
al cante, Juan de Julia a la percusión,
Alberto Fernández a la guitarra, Sergio
Quesada y Raquel Alegria al baile.
Entradas a la venta en la Escuela De Danza
Tacón y Bordón (c. Sant Josep 29):
637 54 582.

Conferència ‘Eines actuals
de la Paleontologia’
El 2 de juny (19 h) tindrà lloc, al Museu
Torre Balldovina, la conferència «Eines
actuals de la Paleontologia», a càrrec
d’Àngel Hernández Luján, PhD, investigador postdoctoral Bestriu de Pinós 20212024 de l'Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont i professor de la UAB. És
una proposta en el marc de l’exposició
«Joan Vicente i Castells». L’home de la
cartera”. Cal inscripció prèvia: museutorreballdovina@gramenet.cat / 93 385 71 42.

El 30 de maig (18 h), se celebrarà la
67a edició de L'Aplec, amb un gran i emotiu
concert al Teatre Sagarra, organitzada pel
Patronat Pro Aplec i els Amics de la Sardana
del Centre Excursionista Puigcastellar.
Actuaran les cobles Sabadell i Jovenívola de
Sabadell, amb el tenor Josep Arbonès i el
pianista Juan Diego Fidalgo.
Aquesta edició serà un homenatge al centenari del naixement del Joan Vicente Castells, l'il·lustre geòleg que va destacar per la
seva gran contribució científica i divulgativa a Santa Coloma. Així, L'Aplec s'afegeix
juntament amb l'Ajuntament i altres entitats
de ciutat, a la commemoració dels cent anys
d'una figura colomenca cabdal que, amb
altres membres de la Secció d'Estudis del
Centre Excursionista Puig Castellar, fou el
creador de les col·leccions arqueològiques
i de ciències naturals que donaren lloc al
primer Museu municipal Puig Castellar, del
qual Joan en va ser director.
La 67a Edició de L'Aplec també estarà dedicada al Centre d'Estudis de la Natura del
Barcelonès Nord, impulsor de la celebració
del centenari de Joan Vicente, i un espai

clau en la recerca i la difusió de les ciències
naturals en l'àmbit metropolità.
La reserva d’entrades es pot fer per Whatsapp o trucant al 666 086 247, o el mateix
dia, una hora abans, directament al teatre.
Protocol Covid: mascareta, gel, etc. Aforament limitat.
Preu entrada: 10€ (8€ socios).

Visita guiada a l'exposició ‘Gest de
la natura’ de Miquel Barceló

Celebració Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones

Del 4 de juny al 25 de juliol, s'exposarà
al Centre d'Art Can Sisteré «Gest de la
natura», una retrospectiva de l'artista
mallorquí Miquel Barceló. Durant la
inauguració, el 4 de juny (20 h), es farà
una visita guiada. Les persones interessades a assistir-hi, s'han d'inscriure enviant
un correu a: cultura@gramenet.cat.

Per commemorar el Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones, el 30 de
maig (10 h) es durà a terme el taller
vivencial «El poder terapèutic de l'amistat i
els vincles afectius entre dones en temps de
pandèmia» a càrrec de l’entitat Raíz Violeta,
per posar en valor l’efecte sanador i protector dels vincles entre dones. Serà a l’exterior
de l’aula ambiental Isabel Muñoz (Parc de
Can Zam). Aforament limitat. Cal inscripció
prèvia a: lacibainfo@gramenet.cat

«Gest de la natura» ofereix una selecció
d'obra gràfica dels anys noranta de Barceló
influenciada pels seus viatges a Àfrica, i especialment a Mali. Una ocasió per endinsar-se en l'univers de l'internacionalment
reconegut artista que, entre altres distincions, compta amb el premi Príncipe
de Asturias de las Artes 2003, o el recent
Premio Nacional de Arte Gráfico 2014. Can
Sisteré segueix així una de les seves línies
de programació que pretén apropar a la

ciutadania les obres d'artistes referents de
l'art contemporani.
Per tal d'acomplir les mesures bàsiques
sanitàries amb motiu de la Covid-19, hi ha
control d'aforament, gel hidroalcohòlic, i
és obligatori l'ús de la mascareta.

‘Magicalia’, el nuevo
espectáculo del Mago Fleky

Este año la magia renace gracias a una
nueva edición del Festival Santa Coloma
Mágica, con talleres de trucos, espectáculos
de grandes magos, presentaciones de libros,
conferencias... La gran gala será el 29 de
mayo (19 h) en el Teatro Sagarra, con
«Magicalia», el nuevo espectáculo del Mago
Fleky, un show lleno de emociones, risas,
música, y mucha magia! Entradas a la venta
(9 €) en La Tienda (c. Sant Carles, 7), y en
Carro de Baco (c. Santa Gemma, 10).

Se puede consultar el programa
de actividades de junio en:

www.gramenet.cat/envellimentactiu

