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En marcha la campaña de verano de limpieza
intensiva de la vía pública y desbroce
Se incrementa la frecuencia del baldeo
y la limpieza de contenedores en toda la ciudad

Gracias a este incremento del número de baldeos, se
mejora la frecuencia de limpieza en toda la ciudad, pero
especialmente en los barrios de mayor densidad de población. Por otro lado, también se incrementa la frecuencia
de limpieza interior y exterior de los contenedores,
con una mayor intensidad de junio a agosto, y se reforzará
todavía más el baldeo durante la celebración de actividades ciudadanas y eventos propios del verano, desde Sant
Joan hasta la Fiesta Mayor.
De forma complementaria, el personal de Planes de Ocupación de la empresa municipal Grameimpuls, reforzará
sus tareas de limpieza, también con agua, en sitios específicos de especial interés y dificultad, para eliminar manchas
persistentes y mejorar la limpieza de zonas de elevado uso.

Se llama a la
ciudadanía a
disfrutar del
espacio público
con civismo y
corresponsabilidad

TRABAJOS
DE BALDEO

LIMPIEZA DE
CONTENEDORES

Desbroce de solares y franjas de protección
Por otro lado, también han entrado en funcionamiento los
servicios de desbroce de solares municipales y de franjas de
protección en zonas periurbanas. Estas acciones son especialmente necesarias en verano, puesto que la hierba se seca
y se incrementa el riesgo de incendio. Con el desbroce, se evitan situaciones de peligro tanto para las personas que viven
en solares colindantes como para el espacio natural.

Campaña
de verano:
por una Santa
Coloma más
confortable
y segura

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

PLANES DE
OCUPACIÓN
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Una de las principales medidas para mantener el estado
de limpieza óptimo de calles y plazas en verano, época
caracterizada por la escasez de lluvia, es la realización de
baldeos (uso de agua a presión) extraordinarios. De esta
forma, se refuerza el barrido manual diario y el barrido
mecánico intensivo semanal, que se hace con barredora y
sopladora todo el año. El baldeo es especialmente útil durante los meses más calurosos porque reduce la incidencia
de alergias y enfermedades respiratorias, al tiempo que
elimina malos olores.
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El desbroce lo lleva a cabo una empresa externa en coordinación con
los Planes de Ocupación de Limpieza
de Grameimpuls. Como mínimo
cada solar recibe un tratamiento al
año y, en muchos casos, se realizan
dos desbrozadas anuales por espacio.

V

El Ayuntamiento refuerza durante estas fechas diferentes servicios municipales, con el objetivo de incrementar
la calidad de los espacios públicos durante la temporada
estival, teniendo en cuenta la mayor afluencia ciudadana
debida al buen tiempo, y este año incentivada, también,
por la desescalada y el fin de algunas de las medidas
sanitarias para hacer frente a la pandemia. Una de las
acciones clave es el refuerzo de los servicios de limpieza,
que se ha iniciado hace un par de semanas y se extenderá
hasta el nuevo curso escolar.

Se desbrozan solares municipales y otros espacios
para evitar incendios en la franja de protección

Se han incorporado cuatro vehículos a la flota municipal para la lucha contra la Covid-19 y mejora de
la limpieza. Dos de los vehículos funcionan con gas, iniciando la transición hacia una flota más sostenible.

TODO EL AÑO

Tres camiones
cisterna

Limpieza
mensual
interior y exterior

Dos hidrolimpiadores
Desbroce de solares

CAMPAÑA DE VERANO

Cinco camiones cisterna
y más frecuencia de paso
Incremento de las dosis
de producto desodorizante
Limpieza semanal de los
contenedores de orgánica (marrones)
y limpieza quincenal de
los contenedores grises
A partir del 20/06, dos equipos de refuerzo para eliminar los malos olores

Mantienen el servicio, haciendo hincapié
en los puntos negros, gracias al refuerzo
de un equipo de hidrolimpieza extra

Desde el Ayuntamiento ya hemos iniciado las primeras medidas previstas en la campaña especial de verano, para que
la ciudadanía pueda disfrutar de una ciudad más confortable, cívica y segura. Sabemos que con el incremento de las
temperaturas, más horas de luz y la desescalada de las restricciones por el Covid-19, la ciudadanía hace un uso más
intensivo del espacio público, que requiere medidas de choque estacionales.
Las primeras medidas son, entre otras, la campaña especial de limpieza en toda la ciudad, a partir de tres ejes fundamentales. Primero, el incremento del baldeo con agua a presión y producto desodorizante —de tres a cinco camiones
cisterna. Segundo, el refuerzo interior y exterior de la limpieza de los contenedores para disminuir los malos olores por
la descomposición rápida de los alimentos. Y el tercer eje, pero no menos importante, es el desbroce de hierbas secas de
solares y franjas periurbanas para prevenir incendios. Para ejecutar esta campaña, a través de los Planes de Ocupación,
hemos contratado a personas que estaban en paro y que están realizando una magnífica labor por y para la ciudad.
Una Santa Coloma más confortable no se entiende si no va acompañada de una mayor percepción de seguridad
ciudadana, una prioridad para el gobierno municipal. Así, hemos puesto en marcha el Plan de Seguridad del Verano
2021 con medidas como la ampliación de los efectivos de la USIR (Unitat de Suport i Intervenció Ràpida); hemos
intensificado los operativos de seguridad en horario nocturno, con capacidad de movilizarse con rapidez a cualquier lugar de la ciudad; y tanto la Policía Local, como los Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, trabajan en despliegue permanente y coordinado donde se les necesita. Pero trabajar por una ciudad más amable y segura no es sólo
responsabilidad de los servicios municipales, si no que es imprescindible la colaboración y corresponsabilidad de la
ciudadanía. Por ello, apelo a todas y todos, demostremos nuestra estima por Santa Coloma, por la convivencia y la
buena vecindad: ¡respeto y civismo!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

El ple ha aprovat una proposta de
resolució consensuada pels quatre grups
municipals per modificar l’ordenança
municipal de terrasses de bars i restaurants,
i estudiar fórmules de consolidació de les
mateixes, cercant un consens entre el sector
de la restauració i la ciutadania per tal de
trobar l’encaix adient a la via pública.
Mentre duri l’autorització especial i provisional per col·locar taules i cadires a la
via pública durant la pandèmia, s’obrirà
un període per estudiar la consolidació i
millora estètica de les terrasses. L’objectiu
és substituir els actuals blocs de formigó
per elements de seguretat més integrats a
l’espai públic, com tanques o jardineres.
També es tractaria de conciliar l’activitat
de les terrasses amb l'ús ordenat de l’espai
i el descans del veïnat. L’acord preveu
l’estudi d’una línia de subvenció o crèdit
per facilitar als restauradors la modernització i millora estètica de les terrasses.

Escoles Bressol Municipals
El ple ha donat llum verda inicialment al
projecte d’estatuts per a l’empresa municipal que s’encarregarà de la gestió de les Escoles Bressol Municipals. L’Ajuntament va
decidir, en el darrer ple, municipalitzar la
gestió d’aquest servei creant una empresa

Mocions

aprovades
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municipal que subrogarà les treballadores
de les 8 escoles de 0 a 3 anys de la ciutat.
Aquesta mesura suposarà una millora en
l’atenció als nens i nenes així com una estabilització i equiparació de les plantilles.

Lloguer social
En matèria d’habitatge, el Ple ha ratificat
l’encomana a Gramepark de la gestió dels
habitatges que la Societat de gestió d’Actius
procedents de la Reestructuració Bancària
(SAREB) cedeix a l’Ajuntament. A finals
de 2020, l’Ajuntament va signar un conveni amb la SAREB pel qual es cedeixen un
primer paquet de 63 habitatges. Gramepark
s’encarregarà ara d’estudiar l’estat dels
habitatges que han de formar part del parc
municipal d’habitatge de lloguer social.

Informe de la Defensora
2019-2020
La Defensora de la Ciutadania ha presentat l’Informe d’actuacions corresponent
als exercicis 2019 i 2020 al ple de maig.
L’informe recull el resum i balanç de
les actuacions que ha dut a terme en els
darrers dos anys, incorporant totes les
complexitats i situacions viscudes amb
motiu de la situació d’emergència per la
pandèmia de Covid-19.
Al resum de les recomanacions, la Defensora destaca la necessitat de mantenir
actius els canals de contacte entre l’Oficina i els Serveis municipals. L’atenció a les
persones en temps de pandèmia, l’habitatge, el padró de les persones sense
domicili fix, la seguretat ciutadana i el
manteniment de la via pública han estat
objecte de les recomanacions.

S’incrementen en un 30% les ajudes
en grames per a projectes socials

V

Los próximos 8 y 9 de junio se procederá
a la aplicación, en horario nocturno (entre
las 22 y las 6 h), de un tratamiento fitosanitario a ejemplares de árboles ubicados en
diferentes puntos de la ciudad. Las zonas
de actuación son: c/ Almogàvers, c/ Baró,
ptge. Galicia, Club Petanca Guinardera,
Club Petanca Riera Alta, jardín del aparcamiento Lluís Millet, CEE Josep Sol, c/ Julio
Garreta 18 y parterre, av. Lluís Companys,
ps. Salzereda (zona petanca y pipican), av.
Primavera, parterre en B-20 y aparcamiento en la c/ Washington.
El tratamiento se aplica para evitar la
proliferación de la Xanthogaleruca luteola, conocido como ‘escarabajo del olmo’
o ‘galeruca’. El método empleado es la
atomización, por lo que se recomienda
que se cierren las ventanas durante la
aplicación.

C

Como se ha informado en la
portada, el Ayuntamiento ha
iniciado en las últimas semanas
la campaña de verano en diferentes
servicios municipales, para mejorar la
calidad del espacio público durante los
meses de más calor. Una de ellas es la
poda en verde del arbolado de la ciudad.
Esta poda se realiza después de la brotación en primavera, para frenar y controlar
el crecimiento del ramaje, adecuando así
cada árbol al espacio aéreo disponible. Se
trata de una poda muy selectiva y poco
agresiva, potenciando y manteniendo el
estado natural de cada especie
Esta actuación responde principalmente
a motivos de seguridad, ya que se retiran
ramas que dificultan la visión de señales de
tráfico, semáforos, alumbrado y otros que
pudieran invadir las fachadas de edificios o
dificultar el paso de determinados vehículos.

> Per implementar mesures per al sector de l’oci nocturn
arran de la pandèmia de la Covid-19
> De suport a la Declaració del Fons Català de Cooperació
davant l’escalada de violència a Palestina

Tratamiento fitosanitario
contra el escarabajo
del olmo
AMPA
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El ple ordinari de maig, celebrat el dia 31, ha
aprovat una proposta de resolució per millorar la instal·lació de terrasses a l’espai públic.
Destaca també l’aprovació provisional dels
estatuts de l’empresa que haurà de gestionar
les Escoles Bressol Municipals, i l’encomana
a Gramepark de la gestió dels habitatges que
la SAREB cedeix a l’Ajuntament.

Ha comenzado la
campaña de poda
del arbolado urbano

V

L’Ajuntament inicia un procés per millorar
les terrasses de bars i restaurants

La Junta de Govern Local va aprovar
l’1 de juny la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en grames
per a projectes destinats a fomentar el
mercat de consum responsable i
l’economia social i solidària, en el marc
del Circuit de Comerç Social de Santa
Coloma. Es tracta de la 5a edició
d’aquesta convocatòria, que enguany
disposa del pressupost màxim mai
invertit, 130.000 grames, un 30% més
que al 2020.

L’import màxim de la subvenció és de fins
a 5.000 grames (1 Grama té el valor d'1
Euro), i el termini de sol·licitud serà un
mes des de l’obertura de la convocatòria
(Previsió d’inici: principis de juny).

S'han aprovat les Bases reguladores per a
la concessió d'ajuts econòmics a l'alumnat
matriculat a l'Escola de Música per al curs
2021-2022. El termini de presentació de
sol·licituds serà el que determini l'anunci de
la convocatòria corresponent que coincidirà
amb l'inici del curs escolar.
Més informació:
www.gramenet.cat/escolamusica

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
7 de junio (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de
pensiones y los servicios públicos para
gente mayor.

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.

Com a requisit per a accedir a la subvenció cal participar a una de
les següents sessions de formació tècnica i administrativa:
formativa,
requisit
imprescindible

Convocatòria d'ajuts
a l'alumnat de
l'Escola de Música

Atenció a l’OIAC
amb cita prèvia

Poden demanar les subvencions totes les
persones físiques i jurídiques que exerceixen activitats de comerç al detall, serveis
i restauració en establiments ubicats
en planta baixa, en parades de mercats
municipals i en parades de mercats de
venda no sedentària a Santa Coloma, i que
compleixin criteris socials i de consum
responsable.

Sessió

En la mayoría de calles se señalizará la prohibición puntual del estacionamiento de vehículos con el objeto de realizar los trabajos
de poda de la manera más efectiva posible,
por lo que se ruega la colaboración del
vecindario. Está previsto que esta campaña
se alargue hasta finales de verano.

> 8 de juny (11 h)

> 15 de juny (15 h)

> 9 de juny (15 h)

> 16 de juny (11 h)

Enllaç: https://meet.jit.si/SubvencionsEconomiaSocial2021

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
Actes per a la celebració del
Dia Mundial del Medi Ambient

Casals inclusius per a infants amb diversitat funcional
Els casals d’estiu municipals s’adapten a infants amb diversitat funcional mitjançant la contractació de vetlladors/es que donen suport
sense cap cost per a les famílies. Els casals d’estiu municipals inclusius tenen el mateix preu per a tothom, ja que l’Ajuntament assumeix
el cost dels i les vetlladors/es, quan hi ha una valoració de l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica. Les famílies interessades en sol·licitar aquest suport, s’han d’adreçar a l’oficina de l’av.
Francesc Macià, número 41, del 14 al 25 de juny, i hauran de demanar
cita prèvia al 93 462 40 90.

Campanya ‘Posa fil a les paraules’

Demà, 5 de juny, se celebra arreu del món
el Dia Mundial del Medi Ambient per
sensibilitzar a la població amb relació als
temes ambientals. Les accions a Santa
Coloma se centren al Parc Fluvial del Besòs, a
l’altura del Parc de Can Zam, on es duran a
terme diferents activitats (10 a 14 h) organitzades paral·lelament per l’Ajuntament de
Santa Coloma i pel Consorci Besòs-Tordera.

L’Ajuntament aprofita la celebració d’aquesta
efemèride per fer valdre els vessants natural
i social del Besòs, amb propostes participatives, lúdiques i educatives amb el riu com a eix
conductor. Totes les activitats són gratuïtes i
no es requereix inscripció prèvia. El Consorci
Besòs-Tordera posarà un punt d’avituallament
i control de l’Ultra Clean Marathon, on també
es faran tallers i exposicions.

ACTIVITATS 5 DE JUNY

Exposició ‘Les aus rupícoles a
Santa Coloma de Gramenet: Orenetes,
falciots i ballesters’
Es tracta d’espècies protegides perquè són
unes valuoses consumidores d’insectes,
entre altres raons. Això les fa indispensables per millorar la qualitat ambiental de
les ciutats i el benestar del veïnat.
Taller ‘Fem avions d’orenetes’
Durant el taller s’ensenyarà a diferenciar
les espècies d’aus rupícoles presents a
Santa Coloma. Per tal de fer més engrescadora aquesta tasca, es faran uns avions
de paper molt especials.
Exposició
‘La renaturalització del Riu Besòs’
Explica el projecte municipal de renaturalització del Riu Besòs i la creació, en
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, del Refugi de Biodiversitat,
mitjançant panells informatius i material
audiovisual.

Presentació del llibre
‘Natura colomenca’ (11 h), a la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré.
Recull dels hàbitats colomencs dut a terme per José M. García, el "Tapi", fotògraf
i veí, Sergio Mas, fotògraf i administrador de la pàgina Santa Coloma de Gramenet Imágenes, i Tomàs Carrión, naturalista i fotògraf, amb la col·laboració de més
de 20 fotògrafs i fotògrafes de la ciutat.

Presentació ‘Tòtem dels rius i el
dret a l’aigua’ (A partir de les 12 h),
plaça de les Cultures.
A les 12 h es durà a terme l’espectacle de
circ «Els exploradors de l’aigua», a càrrec
d’Enginyeria sense Fronteres i Circulant,
i a les 13 h tindrà lloc la inauguració oficial. Acte organitzat amb la Diputació i el
Consell de Solidaritat i Cooperació.
Punt d’avituallament i
control de l’Ultra Clean
Marathon
El Consorci Besòs-Tordera
prendrà part de la 3a edició
de l’Ultra Clean Marathon amb un equip
propi de 12 corredors, “El Consorci en
marxa”, i un punt d’avituallament a
l’entrada del Parc Fluvial. Aquesta cursa
consisteix en córrer 60 km, en modalitat de plogging, és a dir, retirant residus
abandonats als espais naturals.
També s’instal·larà un espai d’educació
i divulgació ambiental, on es duran a
terme diferents activitats, entre elles, un
taller de caixes-niu per a ocells, i la
instal·lació de les diferents exposicions
temàtiques de la Fundació RIVUS sobre
aus, peixos i llúdrigues. També es faran
visites guiades al Besòs per explicar la
biodiversitat pròpia d’aquest espai i com
preservar-lo.

Del 7 al 17 de juny, 31 establiments comercials de Santa Coloma participaran en la campanya «Posa fil a les paraules» que han dissenyat
els alumnes de 2n de batxillerat de l’Institut Ramon Berenguer IV.
Cada establiment tindrà un cartell a l’aparador amb diverses paraules relacionades amb el seu sector d’activitat. Per poder participarhi, caldrà indicar la paraula intrusa que no encaixa amb la resta,
utilitzant un codi QR o una web que permetrà accedir al formulari.
Totes les persones que hi participin entraran al sorteig d’una Targeta
Ciutat de l’Agrupació del Comerç i la Industria per valor de 40 euros.
Aquesta campanya és fruit de la col·laboració entre l’Agrupació
del Comerç i la Indústria, l’Institut Ramon Berenguer IV i el CNL
L’Heura, i té com a objectius fomentar el comerç de proximitat i
l’ús del català, alhora que posa en valor la formació adquirida per
l’alumnat de l’Institut Ramon Berenguer IV.

Places lliures per a un curs d’electricitat

Grameimpuls posa en marxa el curs de formació ocupacional «Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i
telecomunicacions en edificis». La formació, que començarà l’11 de
juny, té una durada de 390 hores i s’impartirà al CFT (av. Primavera,
s/n). Les persones interessades a fer el curs poden trucar al 93 466
15 65 o al 93 468 03 17.

Els equipaments cívics es comencen
a obrir de manera progressiva
Després d’un temps de tancament, els
equipaments cívics de la ciutat han començat
a obrir de manera progressiva, adaptant-se a
les necessitats de les entitats i de la ciutadania. Aquesta reobertura ha estat possible
gràcies a les directrius del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya (RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, del 21 de maig)

Per garantir arribar a tot el territori,
durant aquesta primera etapa l’horari
serà de 16 a 20.30 h i cada dia s’obriran
4 centres, segons aquesta taula:

Les condicions inicials, que aniran canviant amb la normativa són:

Dilluns: CC Singuerlín, C Riera Alta,
CC Riu, CC Pins

• Cessió d’espais per a reunions. Ara per
ara només es podran utilitzar els espais
que reuneixin les condicions de ventilació
natural o forçada que marca la normativa
sanitària vigent, per tal de garantir un
retorn amb seguretat i les condicions materials i sanitàries adequades.

Dimarts: C Riu Nord, CC Llatí, CC
Raval, CC Fondo

• Màxim 10 persones.
• Sota cita prèvia a
www.gramenet.cat/accesentitats
Actualment se segueixen realitzant els
tallers «Click &Taste» i «Millor que nou»
com fins ara, en línia.

Dimecres: CC Can Franquesa, CC Llatí, C Oliveres, C Safaretjos
Dijous: C Guinardera, CC Llatí, CC Riu,
C Riu Nord
Divendres: CC Singuerlín, C Riera
Alta, CC Fondo, CC Raval
*Si per raons diverses aquest calendari
té variacions o canvia, s’anunciarà a tots
els mitjans electrònics municipals i als
mateixos centres.

La formació empresarial del segon
semestre de Grameimpuls, a punt

Grameimpuls participa en un congrés
d’ocupació adreçat a joves graduats

El Servei de Foment Empresarial de
Grameimpuls ha programat 9 accions
formatives per al segon semestre de l’any.
En total, són 46 hores de formació adreçades a autònoms/es. Els canals digitals per
atreure els clients (Instagram, Internet,
comerç electrònic...), finances bàsiques i
fiscalitat, novetats per a autònoms/es o
networking per fomentar noves relacions
de negoci són alguns dels temes que s’hi
tractaran.

L’empresa municipal Grameimpuls
participa en la novena edició de JOBarcelona, el congrés internacional d’ocupació i
orientació laboral adreçat a persones joves
recentment graduades. La fira, que tindrà
lloc els dies 15, 16 i 17 de juny, té com a
objectiu connectar el talent jove amb les
empreses. A causa del context epidemiològic,
l’esdeveniment s’oferirà en format virtual.

Les 9 sessions s’oferiran en format virtual i
són gratuïtes. Tanmateix, cal fer inscripció
prèvia, per mitjà de la pàgina web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat
«Formació per a persones emprenedores»).
La formació empresarial s’organitza de

manera coordinada amb els ajuntaments
de Badalona i Sant Adrià de Besòs i està
cofinançada per la Diputació de Barcelona.
Més informació al 93 466 52 24.

> 9 accions formatives
> 46 hores de formació
> Gratuïtes i en format virtual
> Adreçades a persones autònomes

Webinars en directe, entrevistes de feina
i networkings són algunes de les activitats
programades a la fira. En total, s’hi aplegaran més d’unes vuitanta d’empreses i
institucions, tant públiques com privades
i està previst que s’imparteixin més de
80 accions. Grameimpuls participa per
primera vegada i ha organitzat un webi-

nar, en què donarà a conèixer els seus
serveis i recursos en l’àmbit de l’orientació
i la intermediació laboral, l’ocupació i
l’emprenedoria. Serà dimecres, 16 de juny
(12 h). Més informació al 93 466 15 65.
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agenda
El Sagarra cierra temporada con Concert doble a l’Auditori
Calladitas estáis más guapas
Can Roig i Torres
Mañana, 5 de junio (19 h), el Teatro
Sagarra cierra su programación estable con
el show feminista ‘Calladitas estáis más
guapas’. Es un espectáculo de comedia
multidisciplinar escrito, interpretado y
dirigido por mujeres. A través de sus
rutinas de stand-up comedy, canción
cómica, improvisación, entrevistas, poesía,
etc... estas artistas mostraran su particular
visión del mundo. Recomendado para
personas sin complejos y que sean capaces
de escuchar verdades divertidas al margen
de los convencionalismos, y con una buena
dosis de reivindicación, no en vano se
titula ‘Calladitas estáis más guapas’.

Avui, 4 de juny (19 h) hi haurà
concert doble a l’auditori Can Roig i
Torres. La soprano Elionor Martínez i el
pianista Isaac Rodríguez interpretaran
«El Combat del somni» de Mompou a partir
de poemes de Josep Janés, cançons
d’Eduard Toldrà, que estan fortament
arrelades a la cultura catalana, d’Hugo
Wolf i Richard Strauss.
La segona part del concert anirà a càrrec de
l’acordionista Blai Navarro, que farà un
recorregut per diferents èpoques i estils de
la història de la música rendint homenatge
a diversos compositors que celebren el seu
aniversari l'any 2021 (com Des Prez, SaintSäens, Piazzolla i Harburg, entre d'altres).

Precio de la entrada: 10 €, con los descuentos habituales.
Entradas a la venta:
teatresagarra.koobin.cat

Marxa per la llibertat
del poble sahrauí

L'entitat Santa Coloma amb el Sàhara se
suma a la iniciativa la «Marxa per la
Llibertat del Sàhara occidental» el 12 de
juny (9 h) des de la porta de Torribera
(Rotonda B20) direcció Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra (Esplanada pàrquing).
A l'arribada, es farà la lectura del manifest i
hi haurà l'estand amb les samarretes i
bosses de l'entitat. Es tracta d'una marxa
històrica impulsada per centenars d'entitats
de tot el territori espanyol per reivindicar i
donar visibilitat a la lluita del poble sahrauí.

Talleres musicales
de verano
Musicaula organiza durante el mes de
julio los siguientes talleres de verano:
Rítmica y Iniciación a la Música a partir de
3 años, Piano, Bateria, Guitarra (Flamenca, Clásica, Acústica y Eléctrica), Ukelele,
Flauta Travesera, Órgano, Trompeta,
Clarinete, Saxofón, Acordeón, Canto,
Violín, Bajo Eléctrico, etc.
Los talleres están pensados para la iniciación
de cualquier persona en la práctica de un instrumento o para reforzar conocimientos, sirviendo a la vez como actividad lúdica durante
el verano. También está abierto el periodo de
inscripción para el curso 2021-2022.
Información e inscripciones: C. Mossèn
Camil Rossell, 70 - 93 386 12 95. Horario:
de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h

4a edició del Grup de
Lectura del Grup Eirene
El Grup Eirene d’educació per la pau
organitza, amb el suport de l’Ajuntament,
la quarta edició del Grup de Lectura i
Debat el 13 de juliol (18 h) online. En
aquesta ocasió es debatrà entorn de del
llibre Por qué las mujeres salvarán el
planera, de vàries autores. Cal inscriure’s
a: clublecturaddhh.wordpress.com/blog

Entrades a la venta:
teatresagarra.koobin.cat

Transformació digital
des de la perspectiva feminista
Dimarts 8 de juny (9.30 h) tindrà lloc a
La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista, la Jornada
«DATA FEMINISM. Dades i economies
emergents: reptes i oportunitats per a les
dones». Aquesta jornada té per objectiu
contribuir a generar una agenda feminista
que permeti avançar en la incorporació dels
drets de les dones a les tecnologies de dades.
En la jornada es presentarà l’informe «Dades
x Dones en el sector digital», elaborat pel
Women Data Lab de La CIBA, un observatori de gènere i dades obertes on s’executen
projectes d’innovació social emprant dades
obertes amb perspectiva de gènere i/o dades
orientades als drets de les dones.

Accés virtual: https://laciba.gramenet.
cat/DataFeminism
Inscripcions: lacibainfo@gramenet.cat

La ‘CIBAmbTu’: Els punts liles
a diferents punts de la ciutat
Del 7 al 12 de juny, La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista, es desplaça a diferents espais de la ciutat mitjançant un punt d’informació
itinerant per acostar els recursos i serveis que ofereix. Aquesta iniciativa compta amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, i es podrà trobar a:
Dilluns, 7 de juny (de 10 a 14 h) > Mercat Segarra
Dijous, 10 de juny (de 10 a 14 h) > “Mercat dels dijous” de Singuerlín
Divendres, 11 de juny (de 17 a 21 h) > plaça de la Vila
Dissabte, 12 de juny (de 17 a 21 h) > plaça del Rellotge

Formacions online de La CIBA
«Història de l’abolicionisme de la prostitució. Del naixement d’un moviment
internacional a la legislació abolicionista del segle XXI»
Anàlisi de més de 150 anys d’abolicionisme,
els seus orígens, els assoliments i la fractura que es va produir dintre del moviment
feminista entorn a la qüestió de l’abolició de
la prostitució. Coordinat per Marta Torres
Herrero. Del 7 de juny a l’1 de juliol.
Per sol·licitar beca: lacibainfo@gramenet.cat
Més informació i inscripcions:
https://geoviolenciasexual.com/cursoonline-historia-del-abolicionismo/

Carro de Baco prepara su
XII muestra de fin de curso
Hoy, 4 de junio, Carro de Baco iniciará
los ensayos para las tradicionales muestras
de fin de curso que se vienen celebrando
desde hace doce años con el fin de formar
en las Artes Escénicas a niños, jóvenes y
adultos. El 11 y el 12 de junio será el turno
para los alumnos de teatro infantil, y el 14,
15, 16, 17 y 18 de julio para los juveniles y
adultos. Las obras están abiertas para todo
el público. Carro de Baco cumple así con su
gran objetivo de crear un espacio óptimo
para el aprendizaje del teatro dotando a
Santa Coloma de un servicio básico para la
producción, exhibición y formación de las
artes escénicas.
Más información: www.auladeteatro.com

Concurso exprés
La canción del verano
El Pompeu Lab te invita el 11 de junio
(18.30 h) a pasar un ratito divertido con los
grandes temas en castellano que nos han
acompañado en la playa o en el chiringuito
desde los 80s hasta hoy. Participa desde tu
casa y gana un “tocata vintage” para vinilos.
Inscripciones en: www.gramenet.cat/
pompeulab / pompeulab@gramenet.cat

Taller de hologrames
tridimensionals
El Pompeu Lab organitza un taller fab lab
virtual per dissenyar fotos i imatges amb la
tècnica dels hologrames tridimensionals,
adreçat a nois i noies de 8 a 14 anys. Serà
dissabte, 5 de juny, al matí. Participa des
de casa teva!
Inscripcions a: www.gramenet.cat/pompeulab / pompeulab@gramenet.cat

Documental ‘Redescoberta
de la masia de can Pascali
i la mina d’aigua’
«L’anàlisi del sistema prostitucional a
Espanya»
Seminari gratuït amb certificat, a càrrec
de Lluís Ballester, professor de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
El 8 de juny (de 18 a 20 h).
Inscripcions: https://register.gotowebinar.
com/register/845473179844071693

El 9 de juny (19 h) s’emetrà el documental «Redescoberta de la masia de can
Pascali i la mina d’aigua» de Gramenet TV
al Museu Torre Balldovina. És una activitat
organitzada pel Centre Excursionista
Puigcastellar (CEP). També es farà la
presentació del tercer volum de «Les mines
d'aigua de la Serralada de Marina», editat
pel Grup d'Espeleologia de Badalona.
Inscripcions: puigcastellar@puigcastellar.cat
/ 93 385 99 41 (De dl a dj, de 19 a 21 h)

