Butlletí de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Número 1658
Any XLI

11

de

de
juny
2021

Santa Coloma sumarà 810 nous habitatges
assequibles i socials de protecció oficial
El Ple aprova una modificació urbanística inicial per guanyar
habitatge assequible i protegit per tres vies diferents

És una línia prioritària de treball recollida
al ‘Pla Local d’Habitatge’ de la ciutat

El Ple municipal extraordinari celebrat el passat
dimecres, 9 de juny, va aprovar la modificació inicial del
Pla General Metropolità (PGM) per augmentar en 810
habitatges el parc protegit de Santa Coloma de Gramenet.
L’objectiu és incentivar als propietaris privats a generar
habitatge protegit, i sumar-lo al creat directament per
l’Ajuntament, com els pisos de l’antiga escola Miguel
Hernández per a persones majors de 65 anys o els previstos al Complex Les Oliveres adreçats a joves.
Aconseguir incrementar les possibilitats d’accés a un habitatge assequible és un objectiu estratègic i essencial de la
ciutat, recollit al «Pla Local d’Habitatge» aprovat el passat
mes d’abril, i que dona resposta a l’emergència habitacional de la ciutat.
Les modificacions del PGM aprovades inicialment al ple
recullen tres possibles actuacions per crear habitatge
assequible. En primer lloc, es generarà habitatge protegit
a locals buits en planta baixa, en la línia de les actuacions
dutes a terme a Can Franquesa i al Raval. Aquests locals
podrien destinar-se a habitatge assequible i accessible per
a persones grans que han perdut la seva autonomia, ja que
els locals es troben a peu de carrer.
En segon lloc, es crearà habitatge assequible en sòl urbà
consolidat, a través del destí parcial d’un percentatge del
sostre d’edificis existents que actualment tenen altres
usos (oficines, aparcament, etc...) i volen fer un canvi d’ús
a l’habitatge. Això ho podran fer aquells propietaris que
actualment disposin d’edificis amb un volum disconforme
al planejament actual (és a dir que tinguin més sostre edificat al solar del que permet l’actual normativa), i duguin a
terme una rehabilitació integral. Aquest mecanisme podrà
facilitar una major mixtura de l’habitatge de protecció
social al conjunt de la ciutat. I, en tercer lloc, es generarà
habitatge assequible permetent la divisió de les edificacions situades en zones unifamiliars i de baixa densitat
(Barris de Singuerlín i Riera Alta), sempre i quan els dos
habitatges resultants tinguin un mínim de 80 m2.
Del còmput de possibles parcel·les que reuneixen alguna
d’aquestes condicions se’n desprèn la possibilitat d’obtenir,
inicialment, 810 nous habitatges socials. En concret,
s’obtindrien 280 gràcies a la transformació de locals comercials, 190 del canvi d’ús d’edificis existents amb volum disconforme, i 340 de la subdivisió d’edificacions unifamiliars.
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810 NOUS HABITATGES PROTEGITS
El pasado mes de abril aprobamos por Pleno Municipal el Plan Local de Vivienda, con el objetivo de garantizar el acceso a viviendas dignas y accesibles a todos los y las colomenses, teniendo especialmente en cuenta colectivos como la
gente mayor, los jóvenes, familias y mujeres víctimas de violencias machistas. Dentro de esta hoja de ruta vamos a desplegar medidas con el horizonte 2021-2027, para dar respuesta a las necesidades que tiene Santa Coloma en materia de
vivienda social. Nos encontramos con un parque muy envejecido y con poco espacio libre para construir nueva vivienda, y a la vez con unos precios de mercado de la vivienda privada —alquiler y compra— disparados. Frente a todo ello
ya hemos empezado a desplegar medidas contundentes de ciudad.
Esta semana hemos dado un trascendental paso adelante con la aprobación de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), en el Pleno extraordinario del pasado 9 de junio, con el que hemos dado luz verde a la ampliación
prevista del parque de viviendas asequibles y sociales, lo que supondrá que Santa Coloma dispondrá, una vez estén
acondicionados, de 810 nuevos pisos nuevos, accesibles y protegidos.

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

Con esta modificación urbanística damos cumplimiento a una de las líneas prioritarias marcadas en el Plan Local de
Vivienda, de utilizar espacios en desuso para crear vivienda social. Ya hemos rehabilitado locales municipales para
convertirlos en viviendas de alquiler social asequible en el entorno de Can Franquesa y extenderemos esta línea de trabajo a otros barrios de la ciudad. Con la medida aprobada, además, se cambiará el uso de locales comerciales y plantas
bajas para poder destinarlos a viviendas protegidas. Destaca la conversión de edificios que anteriormente se destinaban a otras funciones para transformarlos también en viviendas protegidas; un ejemplo lo tenemos con la antigua
Escuela Miguel Hernández, ya transformada para albergar pisos con servicios compartidos para la gente mayor. Son
políticas de calado que seguro mejorarán la vida de la ciudadanía.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

Continúa abierto el plazo para optar
a un piso en Miguel Hernández
Hasta el próximo 30 de junio de 2021,
continúa abierto el plazo para inscribirse
en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge
Públic de Catalunya y optar a una vivienda
accesible en la promoción de viviendas
dotacionales para mayores de 60 años
ubicadas en la antigua escuela Miguel
Hernández.

Inscríbete ya:

Oficina Local d’Habitatge
de Santa Coloma de Gramenet
Tel.: 93 392 47 45

Se trata de viviendas integradas en la
comunidad y con los servicios y soportes
necesarios para mantener la autonomía
personal y la prevención de situaciones de
soledad y aislamiento no deseado.

L as viviendas

Alquiler
para mayores
de 65 años
a precios
asequibles

Son viviendas diseñadas para gente
mayor, sin barreras arquitectónicas y
adaptadas a sus necesidades. Habrá dos
tipos de pisos: 43 serán de tipo ‘Accesible’,
para una o dos personas (40 m²-42 m²).
Disponen de una zona abierta formada
por una sala comedor-cocina, una habitación doble, un baño y una terraza; y 5
son de tipo ‘Adaptado’, para una persona
con problemas de movilidad reducida (44
m²-48 m²), y compuestos por una sala
comedor-cocina, una habitación doble y
un baño accesible.
El alquiler se adaptará a los ingresos de las
personas adjudicatarias, y será el equivalente al 30% de los ingresos de la unidad
de convivencia, con un máximo de 350
euros mensuales.
Más información en la Oficina Local
d'Habitatge:
www.gramepark.cat / 93 392 47 45

Continua obert
el termini de les beques
per a activitats d'estiu

L’Oficina Local d’Habitatge,
en defensa del drets
energètics de la ciutadania
Des de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH),
a través del Punt d’Assessorament Energètic
(PAE), es continua donant servei a la
ciutadania amb l’objectiu de defensar els
seus drets energètics. Es tracta d’un servei
municipal adreçat a totes aquelles persones
que tinguin dificultats per pagar les factures
de la llum, el gas o l’aigua, que hagin patit
talls en els subministraments, o simplement
que vulguin informar-se sobre possibles descomptes o bonificacions, saber si la tarifa
que se’ls aplica a la factura és l’adequada, o
tinguin qualsevol dubte o consulta relacionada amb els subministraments.
Des de l’1 de juny es va començar a aplicar
la nova regulació de tarifes d’electricitat.
Des del Servei del PAE es recomana a la
ciutadania posar especial atenció a com
els hi afecta això a la factura i demanar
informació, en cas necessari. Telèfon: 93
392 47 45 (extensió 3). Horari d’estiu: de
dilluns a dijous de 9 a 15 h i els divendres
de 9 a 14 h.

Concentración y asamblea
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 14 de
junio (11 h), en la pl. de la Vila, por la
defensa del sistema público de pensiones
y los servicios para gente mayor.
Hogares confortables, seguros, con servicios comunes, lavandería, limpieza y pequeño mantenimiento.
En un entorno inmejorable y con una zona exterior exclusiva de 2.000m2.

Comienza la urbanización de c. Baró
y c. Mare de Déu dels Àngels

Fins al 25 de juny continua obert el
termini per sol·licitar una beca per a les
activitats d'estiu per a casals, colònies,
campaments i campus esportius programats durant els mesos de juliol i agost, i
adreçats a nenes i nens i joves de la
ciutat d'entre 1 i 17 anys.

La Marea Colomense convoca el 17 de
junio (11 h) en el parque Europa, junto
a la estructura representativa de Santa
Coloma de Gramenet, a una asamblea
abierta para hablar de los gastos impropios de la Seguridad Social y que afecta
a la hucha de pensiones, además, analizaremos el Pacto de Toledo.
Contacto: 633 180 912

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, siempre con cita previa.

Per a tramitar l'ajut s'ha de sol·licitar
cita prèvia al 93 462 40 90, i el dia i hora
assignats 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 es pot
trobar al web municipal.

Horario: de 9 a 14 h de l a v,
93 462 40 12 o 627 709 730 (también
por whatsapp) / defensora@gramenet.cat.

Durante la próxima semana está previsto el inicio de
las obras de urbanización de las calles Baró (entre Mare
de Déu dels Àngels y Pallaresa) y Mare de Déu dels
Àngels (entre Baró y passeig Salzereda).
La reurbanización de las calles será en plataforma única
para dar preferencia a los peatones; incorporará nuevos
elementos de mobiliario urbano, el soterramiento de
las instalaciones aéreas de compañías de servicios, y la
sustitución de la red de alumbrado actual por una mucho
más eficiente.

Ámbito del proyecto
1.800 m2

Atenció a l’OIAC
amb cita prèvia

Duración prevista
5 meses

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.

Inversión
258.323 €

La urbanización en plataforma única con la plaza existente en la esquina de Baró con
Mare de Déu dels Àngels pretende crear un espacio inclusivo, integrador y accesible. En
el ámbito de actuación se prevé plantar 3 unidades del árbol Pyrus Calleryana Chanticleer y 5 unidades del árbol Citrus Aurantium.
Durante la ejecución de las obras se prohibirá el paso de vehículos, dando acceso a los
vecinos y las vecinas y a los servicios urbanos necesarios.
Está previsto que las obras tengan una duración de unos 5 meses. El ámbito del proyecto
abarca alrededor de 1.800 m2 y el proyecto ha sido adjudicado por un importe de 258.323 €

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
La CIBA impulsa el paper de les
dones en la tecnologia de dades

Formación subvencionada: Inglés y contabilidad

Del 12 de junio al 11 de diciembre se llevará a cabo el curso «Inglés
A2B» (75 h) de 9 h a 13 h los sábados en línea. Y del 19 de junio al 16
de octubre se impartirá el curso «Contabilidad avanzada» (60 h) de 9 h
a 14 h los sábados en línea. Se trata de cursos 100 % subvencionados,
dirigidos a personas en paro, trabajadores/as, personas en situación
de ERTO y autónomas. Más información e inscripciones: The Corner
(Rambla Sant Sebastià, 14) / 660 061 358.

Monogràfics sobre digitalització per a dones

Grameimpuls programa un nou cicle de monogràfics sobre digitalització per a dones del territori. En total, s’han programat 3 tallers
de 6 hores de durada: «Introducció a les TIC: navegació per Internet
i correu electrònic» (15, 16 i 17 de juny); «Introducció a l’ofimàtica
i el certificat digital» (29 i 30 de juny i 1 de juliol); «Els telèfons
intel·ligents i les tauletes» (6, 7 i 8 de juliol). Les sessions s’oferiran en
format presencial de 12.30 a 14.30 h. Més informació al 93 466 15 65.

Vols fer voluntariat en un Casal d’Estiu?
El 8 de juny va tenir lloc la Jornada
«DATA FEMINISM. Dades i economies
emergents: reptes i oportunitats per a les
dones» a La CIBA, espai de recursos per a
dones, innovació i economia feminista, per
tal d’impulsar i promoure el paper de les
dones en la tecnologia de dades. Hi van
assistir un centenar de persones, i va
comptar amb la participació de grans
expertes i professionals del sector digital i
de les TIC.
L’alcaldessa, Núria Parlon, va donar la
benvinguda: “Aquesta jornada ens permet
analitzar la situació de les dones al sector
digital, per poder fonamentar les nostres
polítiques públiques en una doble direcció;
per una banda, per incrementar el nombre
de nenes i joves en l’àmbit tecnològic i científic i, per l’altra, per aconseguir aliances
publicoprivades amb el sector tecnològic per
identificar quines són les seves necessitats,
i poder fer un acompanyament formatiu i
d’inserció laboral a les dones, amb l’objectiu
de reduir la bretxa de gènere”
El sector digital i de les TIC és un sector
emergent, un motor econòmic i de transformació social cabdal. Malgrat això, les
dones hi estan infrarepresentades. Segons
un estudi de Barcelona Digital Talent, a

l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha
77.000 persones que treballen al sector
digital i només el 26% dels i les professionals són dones”.

«Dades x Dones en el sector digital»
Durant la Jornada s'ha presentat l'informe
«Dades x Dones en el sector digital», en el
que s'han analitzat els diferents tipus de
bretxes digitals a què s'enfronten les dones.
La segregació s’expressa de manera evident
en l’ús que fan dones i homes d’internet:
mentre les primeres l’utilitzen fonamentalment per a gestionar tots aquells aspectes
vinculats a la cura de la família: salut,
educació dels fills i filles (Un 24% més
que els homes), l’ús digital dels homes està
adreçat principalment a l'oci.
Pel que fa a les persones ocupades en
l’àmbit digital, s’observa una clara segregació entre dones i homes. Per exemple,
el percentatge que representen les dones
entre el total de persones que presten serveis en el sector de Telecomunicacions
se situa al voltant del 31%, 60 punts per
sota dels homes. I en el cas del sector de
Programació i serveis relacionats, se
situa al voltant del 27%, 46 punts per
sota dels homes.

El punt lila La ‘CIBAmbTu’
a les places de la Vila
i del Rellotge
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. Avui, 11
de juny, a la plaça de la Vila (17 a 21 h) i
demà, 12 de juny, a la plaça del Rellotge (17
a 21 h). Aquesta iniciativa compta amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Si tens més de 16 anys, amb ganes de col·laborar encara que sigui un
dia a la setmana, en una ONG de la teva ciutat, per a donar suport
aquest estiu, el mes de juliol o agost, a les activitats de lleure i oci que
es faran per a infants i joves de Santa Coloma de Gramenet, posa’t
en contacte amb el Punt del Voluntariat: 646 058 979 / puntvoluntariat@gramenet.cat

Servei d'assessoria laboral per a
joves de Grameimpuls al Mas Fonollar

El servei d’assessoria laboral per a joves
de Grameimpuls s’oferirà un cop al mes al
Mas Fonollar de manera presencia (de 10 a
13 h). Aquest recurs, que es du a terme en
col·laboració amb l’Àrea d’Infància i
Joventut de l’Ajuntament, té com a objectiu assessorar i acompanyar els i les joves
de la ciutat en el procés de cerca de feina
i/o formació. Des del mes de gener
d’enguany, el servei s’ha ofert en format
virtual. A partir d’ara, es combinaran les
dues modalitats de forma quinzenal. La
propera cita presencial serà el 5 de juliol.

Entre les accions que inclou aquest servei
està la d’acompanyar els i les joves en el
procés de transició del sistema educatiu al mercat laboral, la d’ajudar-los en
l’elaboració de currículums, cartes de presentació i/o motivació i en la preparació
d’entrevistes de selecció, i en la de donarlos informació sobre els canals de recerca
activa de feina. Les persones interessades
hauran de demanar cita per concertar al
mateix casal.
Més informació al 662 42 71 49.

La piscina de Can Zam
inaugura la temporada d'estiu

‘Fils d’Estiu’: acompanyament
familiar durant la criança
El projecte «Fils d’Estiu» és un espai
dissenyat per a les famílies, amb l’objectiu
d’esdevenir un lloc de trobada, formació i
reflexió sobre aspectes relacionats amb
l’educació, posant a la disposició de les
persones interessades una sèrie de recursos, tallers, debats i idees.
En les pròximes setmanes, des d’aquest
projecte s’ha programat un cicle de xerrades, amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, en format webinar adreçat a
famílies amb joves adolescents i infants de
més de 6 anys:
Com puc motivar el meu fill o la
meva filla en els estudis?
17 de juny (18 h) A càrrec de Carles Ventura

Emocions en família
22 i 29 de juny (18 h) A càrrec de Glòria
Ortiz
Acompanyar en la presa de decisions en l’etapa adolescent
2 i 9 de juliol (18 h) A càrrec d’Anna Ortiz
Més informació: www.gramenet.cat/filsestiu

La piscina de Can Zam obrirà aquest
dilluns, 14 de juny, i tancarà el 12 de
setembre. La primera setmana fins al 22 de
juny ho farà només en horari de tarda. En
dies laborables s'hi podrà accedir des de les
15 h fins a les 19 h i el cap de setmana des
de les 10 a les 19 h, i partir del 23 de juny
s'amplia l'horari de les 11 a les 19 h i es
mantindrà el del cap de setmana, que
també serà vàlid per a festius (10 a 19 h).
Els preus de l'entrada puntual oscil·laran
entre els 4,25 € i els 6,85 €, segons

sigui per a dies feiners o dies festius i en
funció de la persona que la compri, si és
adulta, menor, jubilada o amb diversitat
funcional.
Els abonaments de temporada per a tota la
família costaran 203,70 €. També n'hi ha
per a adults (102 €) i per a menors de 14
anys (64,65 €). Pel que fa als abonaments
intransferibles de deu entrades, tenen un
cost de 51,90 € per als adults, i de 42,75 €
per a menors, jubilats i persones amb
diversitat funcional.
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agenda
Mostra d’arts escèniques
de l’Excèntrica

A partir del pròxim dilluns, l'Excèntrica
enceta les seves mostres d'arts escèniques,
en les que ensenyarà el resultat d'alguns
dels processos de formació d'aquest curs.
Dilluns 14
(17.30 h) L'Excèntrica / Mostra de Circ
(19.30 h) Plaça de la Vila / Mostra del Cor
Modern de l'Excèntrica.
Dimarts 15 (18 h) L'Excèntrica / Mostra
d'aeris.
Dimecres 16 (17h) L'Excèntrica /
Mostra del Mix escènic: teatre per a nens
i nenes.
Dijous 17
(17.30 h) Teatre Sagarra / Mostra de
l'espectacle «I sota l'aigua la memòria» i els
grups de dansa.
(18 h) L'Excèntrica / Mostra d'aeris.
Divendres 18
(18 h) Teatre Sagarra / Mostra del grup
de teatre musical per a joves
(20 h) La Colmena / Mostra del grup de
teatre jove.
Dissabte 19
(12 h, 20 h) La Colmena / Funció de
l'espectacle «Adéu, Jane», de la companyia
Clandestins.
(18 h) Teatre Sagarra / Mostra del Taller
de Teatre Musical.
Diumenge 20 (21 h) L'Excèntrica / Mostra del grup d'adultes de Dansa Contemporània.
Diumenge 27 (19 h) L'Excèntrica / Mostra de l'espectacle en residència «Bombolla
Segura».
Informació i reserva d'entrades: info@
lexcentrica.org / 608 75 08 47 (whatsapp)

Festival de fin de curso
de la escuela Yolanda Valero
El 13 de junio (18 h), se realizará el
Festival de fin de curso de la escuela de
danza Yolanda Valero en el Teatro Sagarra, con los grupos juvenil e infantil.
Las entradas se pueden adquirir en la
misma escuela (calle Prat de la Riba, 23)
de lunes a viernes de 17 a 20.30 h.

Festa del Soci i Dia Universal
de la Sardana 2021
El 20 de juny (12 h) els Amics de la
Sardana de Santa Coloma organitzen un
concert amb la cobla Ciutat de Terrassa al
jardí de Can Roig i Torres, amb motiu del
Dia Universal de la Sardana. Hi haurà coca
i sorteig d’obsequis d’establiments
col·laboradors.
Se seguirà el protocol de seguretat Covid-19.
Aforament limitat. Reserva per Whatsapp
al 666 086 247 (Isabel) i una hora abans de
l’inici del concert a l’entrada de l’Auditori.

3a Mostra Music & Roig: '40 anys,
40 concerts', del 14 al 21 de juny
L'escola municipal de música Can Roig i
Torres celebra 40 anys de vida amb 40
concerts. Aquests recitals, interpretats pel
gruix de l'alumnat i els professors i les
professores, s'estendran per diversos
punts de la ciutat, dins la 3a «Mostra
Music & Roig», culminant així la trajectòria d'èxit formatiu del centre.

Anteriorment, ja es van programar a
la temporada estable de l'Auditori deu
concerts de música clàssica amb gran èxit
d'assistència, protagonitzats per exalumnes de l'escola, que en aquests moments
estan seguint carreres professionals en
diversos centres musicals d'arreu del
món.

Del 14 al 21 de juny, els concerts
ressonaran a l'auditori i pati de Can Roig i
Torres (12 concerts), al vestíbul de l'escola
(3) i a l'antiga sala de concerts (2), també
a la biblioteca Central (2), biblioteca Can
Peixauet (2), biblioteca del Fondo (2),
biblioteca de Singuerlín (2), Museu Torre
Balldovina (1), centre cultural Can Sisteré
(1), Esglèsia Major (1) i plaça de la Vila
(1). Una iniciativa que vol apropar la música al públic general de la ciutat.

Les professores i els professors van posar
el seu gra de sorra dins del «Cicle Can
Roig i Torres en concert». I ara, s’enceta la
3a «Mostra Music & Roig» amb més de 30
concerts a càrrec de solistes, grups instrumentals i cors de l'escola.
Es convida a tota la població a gaudir
d'aquesta celebració popular que comptarà amb aforaments limitats i totes les
mesures de seguretat adients.

Vuelve 'Santako School Of Rock', el curso de
verano de rock de la Universitat de Barcelona
Tras el parón obligado por la pandemia,
vuelve la segunda edición de «Santako
School Of Rock», un curso de rock
organizado por la Universitat de Barcelona (UB), a través sus cursos de verano 'Els
Juliols', y en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
Periodistas musicales, docentes universitarios, personas promotoras, músicas y
escritoras impartirán clases en esta
formación, que tendrá lugar del 5 al 9
de julio en Can Sisteré.

El Ayuntamiento ha ofertado 20 plazas
gratuitas para estudiantes residentes en
Santa Coloma de Gramenet, que ya han
sido cubiertas en su totalidad.
Más información:
www.juliols.ub.edu/curs-estiu/santakoschool-of-rock

'Mujeres en el rock'
Paralelamente al curso se inaugurará,
también en Can Sisteré, la exposición 'Mujeres en el rock'. La podrá visitar toda la
ciudadanía a partir del 5 de julio y estará
compuesta por una selección de imágenes de los prestigiosos fotógrafos Xavier
Mercadé, Jordi Vidal, Hara Amorós, Luis
Lecumberry, Rosario López, Mario Olmos
y Lluís Montanero.

El objetivo es acercar el rock no solo al
público experto, sino también a fans de este
estilo y, en definitiva, a todas las personas
que quiera adentrarse en el maravilloso
mundo de la música que ha protagonizado
buena parte de la historia del siglo XX y
XXI. El rock sigue vivo como fuente de inspiración y como estilo que sabe adaptarse al
futuro, como se demostrará en este curso.

Concerts de fi de curs de Musicaula
L’escola de música Musicaula ha
programat diferents concerts de fi de curs
dels seus alumnes a diferents espais de
Santa Coloma i Barcelona:
11 de juny (19 h) Concert de fi de curs
dels joves i adults de Musicaula a l'Auditori
Can Roig i Torres. Interpretació de peces
clàssiques i també de modernes i populars
que realitzaran els i les alumnes com a
solistes i en grups instrumentals.
12 de juny (12 h) Concert dins de la
programació de l’XI «Festival Simfònic»
al Palau Macaya de Barcelona (Passeig de
Sant Joan, 108). Enguany el concert de Musicaula el realitzaran grups instrumentals
de guitarra, baix i bateria així com la coral.

Carro de Baco prepara su
XII muestra de fin de curso

S'interpretaran peces modernes com Imagine, de John Lennon, La puerta violeta, de
Rozalen, o Gotta Be Pettient, de Stay Homas.
14 de juny (17.30 h) Concert de piano
dins la programació del prestigiós concurs
internacional de piano «Maria Canals
porta cua», a la plaça de la Vila. Aquesta
activitat, adreçada a tots els públics, la realitzaran els alumnes de piano acompanyats, en algunes de les peces, per alumnes
de guitarra i cant.
Els concerts són d'entrada lliure amb
invitació, que caldrà recollir a l'Escola de
Música Musicaula (Carrer Mossèn Camil
Rosell, 70), excepte el concert de Maria
Canals, que es fa a l'aire lliure.

Carro de Baco ha iniciado los ensayos de
las tradicionales muestras fin de curso, que
se celebran desde hace doce años con el
objetivo de formar en las artes escénicas a
niños, jóvenes y adultos.
El 11 y el 12 de junio será el turno de
los alumnos de teatro infantil, y del 14
al 18 de julio de los juveniles y adultos.
Las obras están abiertas a todo el público.
Carro de Baco cumple así con su 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.

