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2.166 persones van utilitzar el canal de queixes
i suggeriments de l'Ajuntament al 2020
El 87% dels expedients tramitats el 2020 s’han
resolt, gairebé set punts per sobre respecte al 2019

Tres de cada deu comunicacions ciutadanes
estan vinculades amb incidències a la via pública

L’any passat, l’Ajuntament va rebre un 17% menys de queixes, suggeriments, demandes d’actuació i consultes per part
de la ciutadania respecte al 2019. Es va passar de 2.611
comunicacions ciutadanes al 2019, a 2.166 al 2020, que van
arribar a través del canal de Queixes i Suggeriments (QUI).

Tipus de queixes,
demandes
i suggeriments
a l’any 2020

D’altra banda, l’Ajuntament ha millorat els índexs de resposta a aquests requeriments ciutadans; el 86,7% dels expedients tramitats el 2020 s’han resolt, gairebé set punts per
sobre respecte l’any anterior. El temps de resposta també ha
millorat, el 73% de les comunicacions ciutadanes s’han respost entre 1 i 45 dies, compromís establert per l'Ajuntament
amb la ciutadania (l’any 2019, va ser del 64%).

Àmbits d’actuació

VÍA PÚBLICA/MANTENIMENT

32,09 %

Tres de cada deu comunicacions ciutadanes estan vinculades amb incidències a la via pública (32%): manteniment
de parcs i jardins, pavimentació, senyalització i semaforització, clavegueram, incidències amb les companyies de
llum, aigua o gas, etc.; la resta d’àmbits que preocupen al
veïnat estan vinculats amb els Serveis Urbans (15,75%,
neteja a la via pública, contenidors i solars), la Policia
Local (15,65%), la Disciplina Urbanística i Activitats
(12.16%, estat dels edificis privats i comunitats, i establiments comercials), i la Zoonosi i el Medi Ambient (9,22%,
plagues i tinença d'animals de companyia).

SERVEIS URBANS 			

15,75 %

POLICIA LOCAL			

15,65 %

DISCIPLINA URBANÍSTICA
I ACTIVITATS			

12,16 %

ANIMALS I MEDI AMBIENT		

9,22 %

OIAC					

5,39 %

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

3,94 %

MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA		

3,74 %

RELACIONS INSTITUCIONALS

2,85 %

SALUT PÚBLICA			

1,59 %

Es redueixen en general les queixes i suggeriments adreçats
als diferents serveis municipals, a excepció de les vinculades
amb la “Inseguretat ciutadana” (Policia Local), que es dupliquen, a causa del gran nombre de comunicacions relacionades amb l’incompliment de les restriccions de la pandèmia
per part de la ciutadania. També preocupen els robatoris i
les ocupacions il·legals.
El QUI és un servei públic pensat perquè la ciutadania pugui
fer arribar a l’Ajuntament tot allò que li preocupa; aquells
aspectes que es poden millorar tant de la ciutat com dels
serveis municipals. Les queixes i suggeriments ajuden a millorar la gestió municipal, i suposa al mateix temps un pas
endavant en la feina conjunta de l’Ajuntament i la ciutadania per avançar cap a una ciutat més cívica.
Es poden posar queixes mitjançant aquest formulari:
www.gramenet.cat/quis, presentant una instància a
l’OIAC (amb cita prèvia), o mitjançant l’aplicació El Topo.

Canal QUI:
mejorando
Santa Coloma
desde la crítica
constructiva y la
corresponsabilidad

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

Aplicación 'El Topo'
La aplicación para dispositivos móviles “El Topo” se ha
convertido en uno de los canales más utilizados por la
ciudadanía para reportar incidencias en la vía pública. En
lo que llevamos de 2021 los y las colomenses han enviado
489 incidencias a través de la app. La actividad ha ido
aumentando a medida que pasan los meses. Así en el mes
de abril se registraron 283 entradas, una cifra importante
si se compara con las 18 que se produjeron en enero.
A través de esta aplicación se puede informar de diferentes incidencias que se gestionan desde el Servicio municipal de Vía Pública y que se agrupan en tres grandes bloques.: mobiliario urbano, pavimentación y señalización.
Más de la mitad de los reportes, un 55%, hacen referencia
al grupo de pavimentación, mientras que el mobiliario
urbano se lleva el 43%. Los temas relacionados con señalización sólo suponen el 2% de las quejas. Este sistema ha
gestionado algo más de 2.500 entradas desde su entrada
en funcionamiento en mayo de 2019.

Nombre total d'expedients: 2007

En abril de 2014 pusimos en marcha el canal de quejas, sugerencias, demandas de actuación y consultas de la ciudadanía —llamado informalmente como QUI— con el objetivo de mejorar la gestión municipal, reforzar la proximidad y la
participación de los vecinos y vecinas, y garantizar la transparencia administrativa, ejes sobre los que sigue pivotando
nuestra acción de gobierno. Durante estos años se ha convertido en una vía fundamental para hacer llegar al Ayuntamiento todas aquellas preocupaciones, problemas e incidencias que detectáis, tanto a nivel de la ciudad como de los
servicios municipales. El QUI a día de hoy nos está ayudando a mejorar la gestión municipal y a caminar de la mano,
Ayuntamiento, gobierno y ciudadanía, desde la crítica constructiva y la cultura de comunicación abierta y transparente, para seguir avanzando hacia una ciudad más cívica y humana, más responsable y sostenible.
Pese a las duras circunstancias vividas en el último año por la pandemia, desde los servicios municipales del Ayuntamiento y el equipo de gobierno, hemos atendido, sin descanso, las situaciones de emergencia y los efectos de esta crisis. El
canal de las QUIs y el equipo humano que lo gestiona, en contacto directo con todas las áreas y servicios del Ayuntamiento, han seguido respondiendo con profesionalidad y diligencia a todas las comunicaciones ciudadanas recibidas en el
2020. Prueba de ello son los indicadores recogidos, que demuestran que se ha mejorado tanto los tiempos de respuesta
a la ciudadanía como el número de expedientes cerrados, lo que demuestra que este canal nos está ayudando a nuestro
objetivo y esfuerzos compartidos en la línea de conseguir un Ayuntamiento más eficaz, más transparente y más próximo.
En un momento en el que debemos seguir priorizando la respuesta a las necesidades de los y las colomenses por los
efectos sociales y económicos de la COVID-19, como equipo de gobierno estamos convencidos que la corresponsabilidad y la participación ciudadana siguen siendo imprescindibles para seguir mejorando, entre todas y todos, la calidad
de vida en Santa Coloma.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

Els serveis municipals intensifiquen
les actuacions d’estiu a tota la ciutat
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Durant els propers dies i setmanes
s'intensificaran els treballs de neteja,
desbrossada, control de plagues, manteniment de jardineria i poda en verd a la via
pública de tota la ciutat, previstos en el Pla
d'Estiu 2021.

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de
juny de 2021, s’han aprovat inicialment les Bases
Reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts
econòmics per a l’autoocupació i la creació de microempreses, pimes i iniciatives d’economia social
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Si en el període d’exposició pública no es presenta
cap al·legació, reclamació i/o suggeriment, les
esmentades Bases s’entendran aprovades de
manera definitiva.

Neteja i desbrossades
Continuen els baldeos (ús d'aigua a pressió) extraordinaris. Es reforça l'escombrat
manual diari i l'escombrat mecànic intensiu setmanal, que es fa tot l'any. També
es desbrossen solars municipals i altres
espais per evitar incendis a la franja de
protecció evitant així situacions de perill
tant per a les persones que viuen en solars
confrontants com per a l'espai natural.

Desbrossada contra incendis i tallafocs
La desbrossada de la franja de protecció
antiincendis (franja perimetral de contacte entre la ciutat i la zona forestal) s’ha
culminat aquesta mateixa setmana, amb
l'objectiu d'evitar que un possible incendi
pugui passar a una zona de la ciutat i a
l'inrevés. S'ha disminuït la vegetació i podat l'arbrat amb branques baixes o molta
càrrega de foc. Al municipi també tenim
dos franges tallafocs dintre de la zona
forestal. Les feines de manteniment dels
tallafocs han sigut realitzades pel Parc de
la Serralada de Marina.

Noves places
d’aparcament
al Complex Oliveres

Aquestes Bases, així com la resta de documentació, es poden examinar en l’enllaç següent:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
Fitxa.aspx?lngIdFitxa=18517&mode=a&lang=ca

Pla de control de plagues a tota la
ciutat i de mosquits al Riu Besòs
Aquestes properes setmanes s’intensifica el
Programa de control de plagues del municipi. Amb la calor s’incrementa la presència
d’animals, com ara paneroles i rates que
poden provocar molèsties, i l’Ajuntament
intensifica els medis de control. Aquest any
s’han incrementat les actuacions de control
a les zones de més risc de la ciutat per tal de
garantir el control, eliminació i desinfecció.
L'àmbit d'actuacions abasta els tractaments
contra la presència de mosquits a l’entorn
del Parc fluvial del Besòs, la neteja dels
sorrals de joc i esbarjo a la ciutat, una auditoria anual de les 5 piscines de la ciutat que
tenen usos públics, dues analítiques anuals

a les fonts naturals periurbanes i el seguiment i control de les aus urbanes (coloms,
tórtores...) Informació: Davant de qualsevol
dubte, consulta o queixa, us podeu adreçar
a les dependències de l’OIAC o al Servei
de Medi Ambient i Higiene Ambiental de
l’Ajuntament (pl. de l’Olimp, s/n).

Actuacions de manteniment de jardineria
i poda en verd

Es reforça la neteja i el manteniment del
verd urbà als parcs i jardins de tota la
ciutat, mentre es continua la poda en verd
de l’arbrat urbà que s’estendrà durant els
mesos d’estiu a més de la creació d’una
nova zona de workout i biosaludables al
Parc dels Pins-Motocròs entre els mesos de
juny i juliol.

L'AMB presenta a Santa Coloma
39 nous autobusos híbrids

Gramepark ha iniciat el condicionament
de la planta baixa del denominat Complex
Oliveres per a destinar-ho a aparcament de
vehicles privats.

Per un altre banda, la Comissió territorial
d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de
Barcelona ha aprovat definitivament la
modificació del Pla General Metropolità
(PGM) per reconvertir la planta superior
del Complex Oliveres en allotjaments
dotacionals públics. Es destinaran a joves
amb dificultats d’emancipació, a més
d’estudiants i esportistes com a allotjament temporal.

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de
juny de 2021, ha estat aprovada la convocatòria per
a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals per a
fer front a les despeses d’escolaritat i/o del servei
de menjador escolar, de l’alumnat de 0 a 3 anys
matriculat en el primer cicle de l’educació infantil,
corresponent als períodes de gener a juliol del curs
escolar 2020-2021 i de tot el curs 2021-2022.
La documentació relativa a aquests ajuts (Bases i
convocatòria) es troba penjada a la web municipal:
https://www.gramenet.cat/ajuntament/informacio-economica/subvencions/
Calendari:
• Sol·licituds per al període de gener a juliol del
curs 2020-2021. Termini de presentació: 5 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’anunci de convocatòria en el BOPB.

2. Del 10 al 21 de gener de 2022
Un cop finalitzat aquest període no s’admetran
sol·licituds.
Les sol·licitud es tramiten a través de l'EBAS amb
CITA PRÈVIA.

La passada setmana, el vicepresident de
Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni
Poveda, i l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon, van presentar els
39 nous autobusos metropolitans híbrids
que s’han incorporat a la flota de Bus
Metropolità de l’AMB per substituir els
més antics i seguir impulsant una mobilitat neta i sostenible. L’acte es va celebrar al
Parc metropolità de Can Zam.
Segons l’alcaldessa, Núria Parlon: “Aquestes iniciatives de les administracions públiques ens han de servir, a més, d’impulsors
de la nova normalitat amb la represa de les
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Fe de errata
En el número anterior correspondiente
al viernes, 11 de junio, en su página 2,
en el artículo titulado "Continua abierto
el plazo para optar a un piso en Miguel
Hernández", se dice que podrán optar a
una vivienda dotacional los mayores de
60 años, cuando debería decir los mayores de 65 años. Pedimos disculpas a los
lectores y lectoras.

L’expedient original restarà al Servei de Gestió Urbanística i Habitatge, a la Plaça Olimpo, núm. 3 (els
dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 13 h).

1. Des de l’endemà de la publicació de l’anunci
de convocatòria en el BOPB i fins el 9 de juliol
de 2021.

CA

La modificació consisteix en ampliar els
usos permesos incorporant els d’habitatge
dotacional. També s’aprofita el canvi per
incorporar l’ús docent i reconèixer així
l’escola bressol existent.

En data 15 de juny de 2021, la Junta de Govern
Local ha aprovat inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a persones
propietàries d’habitatges situats a l’àmbit de l’Àrea
de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí. Les
esmentades bases s’exposen al públic en el termini
de 20 dies hàbils al B.O.P, a la web municipal, al
tauler d’anuncis físic i telemàtic de la Corporació i
es farà una referència al Full Informatiu i al DOGC.

• Sol·licituds per al curs 2021-2022. Dos terminis
de presentació:

Els més de 2.000 m2 de superfície que té
l’aparcament, situat sota el camp de futbol,
oferirà, en una primera fase, un total de 76
places de cotxe i 4 places de motocicleta.
Aquest aparcament dona resposta a la
demanda dels veïns i veïnes del barri i als
pares i mares que porten als seus fills i
filles a les instal·lacions esportives.

Les Bases Reguladores romandran exposades un
període de vint dies hàbils, a fi que a comptar de
l’endemà hàbil de la publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les
persones interessades puguin fer les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin oportuns.

Oferta
de
colònies
d’estiu
2021

activitats quotidianes després de l’impacte
de la COVID19”.
Aquesta incorporació de 39 nous autobusos, amb un cost de 15,68 milions d’euros,
forma part del pla de renovació de la flota
de Bus Metropolità, que afecta un total de
78 vehicles.
Els nous autobusos, 21 d’estàndard (12
metres) i 18 d’articulats (18 metres),
s’incorporaran a la flota de Bus Metropolità i
donaran servei a tot el Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Tiana i Sant Adrià de Besòs) i Barcelona.

Es posa a l'abast de les families una oferta atractiva de colònies per
a infants des dels 3 anys i adolescents fins als 17 anys. L’Ajuntament
finança el cost de les colònies amb el 80%, així que el preu per cap de
setmana és de 36 € per infant/adolescent.
L’oferta de colònies és:
• 9, 10 i 11 de juliol > Casa de colònies La Conreria (Tiana-Maresme)
• 30, 31 de juliol i 1 d’agost > Casa de colònies La Censada (Santa
Margarida de Montbui – L’Anoia)
• 20, 21 i 22 d’agost > Casa de colònies La Censada (Santa Margarida de Montbui – L’Anoia)
El període d’inscripció s’ha ampliat fins al 25 de juny. Més informació a:
www.gramenet.cat/colonies2021 i espaifamilies@gramenet.cat.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 21 de
junio (11 h), en la pl. de la Vila, por la
defensa del sistema público de pensiones
y los servicios para gente mayor.

Horari d’estiu a l’OAIC
A partir del 25 de juny, comença l’horari
d’estiu a l’OIAC: de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30h.
Cal demanar cita prèvia al
93 462 40 90

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
Presentació del projecte
La Ciba_Lapbooks

Nuevo libro sobre la enseñanza en Santa Coloma

El pasado mes de abril se presentó el libro «Apuntes para un estudio sobre la enseñanza en Santa Coloma de Gramenet», de Angel
Sody de Rivas. Esta obra pretende ser un homenaje a los maestros
y maestras que dedicaron su vida a la educación y que, en algunos casos, sufrieron depuración, separación del servicio, cárcel o
exilio, por la defensa de la enseñanza laica, pública, gratuita y de
calidad. Se puede adquirir en la librería de la calle Major de Santa
Coloma.

En marxa el Club de Feina virtual

Grameimpuls ha posat en marxa el Club de feina virtual, un espai
telemàtic dins la pàgina web www.grameimpuls.cat que aglutina
recursos en l’àmbit de l’ocupació, com ara portals generalistes i especialitzats en ofertes de treball, aplicacions per a la cerca de feina o
continguts interactius. El recurs és gratuït i està adreçat a persones
que es troben a l’atur i busquen feina i aquelles que en tenen i volen
millorar les seves competències. El servei, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, disposa de suport tècnic i un punt de trobada en línia amb el personal tècnic del Servei d’Orientació Telemàtica. Per a més informació podeu trucar al 93 466 15 65.
Alta, que van posar de nom a la seva classe
La Ciba. Per tirar endavant el projecte es
va crear una comissió de treball coeducatiu en què han participat 6 artistes locals:
Mariona Tolosa Sisteré, Rita Hervàs “El
mundo de Rita”, Alba Valero “Uooh
Design”, Eli Fernàndez “Uooh Design”,
Pablo Alvárez i Sergio Zinedine de“Kreart
Graffiti Social”.

AMP
DE
ER
ANO

V

La piscina de Can Zam ja està operativa
des del passat dilluns. En dies laborables
(fins el dia 22 de juny) 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. A 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 pels festius (10 a 19 h). Les
instal·lacions tancaran el 12 de setembre.
El preu de l'entrada puntual oscil·la entre
els 4,25 € i els 6,85 €, segons sigui per
a dies feiners o festius, i en funció de la
persona que la compri: persones adultes,
menors, jubilats o amb diversitat funcional. Els abonaments de temporada per a
tota la família tenen un preu de 203,70 €.
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.

AÑA

Horaris, preus i normativa
de la Piscina de Can Zam

C

Aquest dimarts es va presentar el
projecte La Ciba_Lapbooks amb el qual es
donarà a conèixer La Ciba, Espai de
recursos per a dones, innovació i economia
feminista a les escoles de la ciutat. Lapbooks, dossier confeccionat amb diferents
materials per l’alumnat de les escoles, va
néixer arran de la iniciativa dels nens i
nenes de 5è de primària de l’Escola Riera

Seguint les mesures de prevenció i contenció per la COVID-19, les instal·lacions
continuen mantenint un seguit de normatives pel que fa a l’ús, gestió i funcionament de la Piscina Municipal de la ciutat.
La compra d’entrada es fa a la recepció
del centre però prèviament han de deixar
les seves dades a través d’un senzill
formulari: www.gramenet.cat/FormulariPiscina.
Aquesta temporada, és obligatori respectar la distància de 2 metres de seguretat
entre els assistents, fer ús de la mascareta
a l’hora de moure’s per l’espai, desinfectar-se les mans, canviar-se el calçat a
l’entrada i sortida de la platja de les piscines o dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
Si es pateix algun símptoma com febre
o malestar, no es podrà accedir a les
instal·lacions. L’aforament serà d’un
màxim del 70% de la seva capacitat.

Pacificació del carrer Major
L’Ajuntament ultima els treballs per a la
pacificació del c. Major per tal d’avançar en
seguretat i confort dels i les vianants i
l’eliminació de la circulació de vehicles.
Així han començat els contactes amb els
col·lectius implicats.
Aquesta setmana el regidor de Mobilitat,
Antoni Atienza, juntament amb tècnics
municipals es va reunir amb el personal
tècnic de l’Agrupació del Comerç i la Indústria, associació que integra a un grup
important de comerciants de la ciutat.
Aquest primer contacte es completarà
amb reunions amb veïns i veïnes de la
zona per tal de conèixer les seves opinions
i necessitats.

Torneig de Futbol inclusiu a Santa Coloma

Aquest dissabte 19 de juny a les 17 h la Fundació Esportiva Grama
organitza un torneig de futbol inclusiu. Aquesta és una modalitat esportiva que reuneix en el terreny de joc a equips formats per jugadors
amb i sense discapacitat intel·lectual. La normativa estableix nivells
de participació perquè qualsevol esportista, tingui el grau de discapacitat intel·lectual que tingui, pugui participar amb la major igualtat de
competició possible. El torneig tindrà lloc al Nou Municipal i hi participen la FE Grama Inclusiu, PB Special Barça, Terrassa FC Femení
Futsal i CE Sabadell FC Inlusiu.

Lliurament de diplomes a les alumnes
dels grups d'alfabetització

Avui, 18 de juny, de 10.30 h a 12 h, se
celebrarà a La CIBA l'acte de lliurament de
diplomes als grups d'alfabetització del curs
2019-20, adreçat només a les alumnes
d'aquests cursos, per les limitacions
d'aforament. Durant aquest acte, també
tindrà lloc l'estrena del documental
«Dones excel·lents. Un retrat dels grups de
lectoescriptura a Santa Coloma de Gramenet», que recull l'experiència de les dones
participants.

Els cursos d'alfabetització es van començar
a impartir a principis dels anys noranta,
arran de que diferents grups de dones de
la ciutat van reivindicar un espai de formació que tingués com a objectiu ensenyar
les dones a llegir i escriure, i a obtenir
nocions de matemàtiques, geografia i
cultura general. En el curs 2019-20 (que es
va veure interromput el març del 2020 per
la pandèmia), hi van participar 127 dones
distribuïdes en set grups diferents.

Una revetlla de Sant Joan segura
Enguany la celebració de la revetlla de
Sant Joan del dimecres 23 ens obliga a
doblar les mesures de seguretat, hem de
tenir en compte tant les sanitàries de
prevenció de la Covid com les que comporten la manipulació de petards i coets.
Pel que fa a la pandèmia:
• Celebra una festa de Sant Joan única,
en grups reduïts de persones (familiars o amics).
• Evita les festes amb aglomeracions.

La concentració comercial al C. Major
obliga a combinar la seguretat i confort
dels i les vianants amb les necessitats tècniques (zones de càrrega i descàrrega, per
exemple) derivades d’aquesta component
comercial.

• Mantingues les mesures de protecció i higiene per prevenir contagis,
com l’ús de mascareta, la distància física
entre les persones, el rentat de mans amb
aigua i sabó.
• Evita compartir menjar i estris a
l’hora dels àpats.

• Si fas ús de pirotècnia no facis
servir el gel hidroalcohòlic: són
incompatibles.
• En cas de manipular pirotècnia les
mascaretes més apropiades són les
de cotó. Les mascaretes quirúrgiques
són de paper i polipropilè, materials
gens adequats amb el magnesi de la
pirotècnia.
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agenda
Última sessió de
'Juguem pel futur'

Demà, 19 de juny, tindrà lloc una nova
sessió de «Juguem pel futur», un espai
itinerant de joc lliure adreçat a famílies
amb infants de 0 a 6 anys, organitzat des
de La CIBA i el Servei d’Educació, Infància
i Joventut. Hi haurà dos torns, de 10.30 a
11.15 h i d’11.45 a 12.30 h, i aquest cop es
farà a la plaça Dr. Vilaseca.
Es tracta d’una iniciativa per recuperar el
joc a l'espai públic de Santa Coloma amb
les famílies, amb una perspectiva feminista, sense estereotips, sostenible i inclusiva. Es proposen 5 activitats de joc lliure
diferents, i aquest cop estarà vinculada al
concepte “camins”. Inscripcions: magranacuriosa@gmail.com.

Festival Los Mulero

El Sagarra obre les seves portes als
assajos de dos espectacles del Grec
El Teatre Sagarra reprèn una altra
vegada, les coproduccions amb el Festival
Grec de Barcelona. Per aquest motiu
cedeix les seves instal·lacions a companyies professionals que oferiran assajos
oberts a la població de Santa Coloma.
Aquesta és una oportunitat única de poder
gaudir d’espectacles de primer nivell
abans de la seva estrena oficial.
Enguany es produiran dos projectes, el
primer serà amb la companyia Les Impuxibles que presentarà l’espectacle Fam
a càrrec de les germanes Clara i Ariadna
Peya els dies 1 i 2 de juliol abans de la
seva estrena el dia 7 de juliol al Mercat
de les Flors. Un "work in progress" amb
música, paraules i moviment per alliberar
el cos de la pressió social.
L’altra producció es tracta de l’espectacle
El Fingidor una recreació poètica sobre la
figura i l’obra de Fernando Pessoa a càrrec
de la companyia Pep Tosar. La presentació
està prevista per als dies 9,10 i 11 de juliol a la sala gran del Teatre Sagarra.

Els dies de residència de la Companyia Les
Impuxibles seran del 27 al 30 de juny.
Els dies de residència de la Companyia
Pep Tosar són del 5 al 8 de juliol.

Reserves d’entrades a la plataforma habitual de venda d'entrades:
teatresagarra.koobin.cat, amb aforament
limitat.

Rodamons 2021
El dilluns 21 de juny s’inicia la 3a edició
del cicle de contes solidaris Rodamons ,
enguany sota el títol «Fora mida!» amb la
companyia la Minúscula.

El 20 de junio (17.00 h), en el Teatro
Sagarra (c/Lluís Companys, 27).
La compañía de Danza Española y Flamenco Los Mulero, fundada en 1985 por
Rosalía Mulero, se ha convertido en un
referente de la danza en Barcelona.
Entradas: 8 €.
Información: 93 386 15 59

Memòria sota l'aigua

Aquesta setmana, la companyia L'Avalot
ha estat fent residència de creació al
Teatre Sagarra amb «Memòria sota
l'aigua». L'espectacle, amb autoria d'Alicia
Buil i direcció de Pepa Calvo, vol retre un
homenatge no només a la família de
l'autora, sinó a tots els habitants dels
pobles que ara resten sota l’aigua, a la
memòria històrica i, a través d’un llenguatge poètic, explicar i denunciar com el
poder actua amb impunitat.
Acompanyen en escena a l'Alícia Buil, en
Guillem Font i la Marta Méndez. En Jaume
Baliarda signa els dissenys i la construcció
de l'escenografia, en Joaquim Badia la música i l’Antonia Ruiz la direcció d’aeris.
Aquest nou muntatge és una aposta clara
de L'Avalot per donar impuls a una nova
generació d'autores i actrius vinculades a
la companyia colomenca.

Visita guiada al Puig Castellar
En el marc de celebració de les Jornades
Europees d’Arqueologia que tindran lloc
aquest cap de setmana del 19 i 20 de
juny, i coincidint amb el 34è aniversari de
la inauguració del Museu Torre Balldovina, per aquest dissabte 19 de juny (10 h) el
Museu ha organitzat una visita guiada al
poblat ibèric Puig Castellar, per donar a
conèixer el jaciment i la cultura ibèrica a
partir dels ibers del Puig Castellar.

Des de l’any 2010 el Ministeri de Cultura
francès impulsa unes Jornades Nacionals
d'Arqueologia, una iniciativa que s’ha
estès a molts països d'arreu d'Europa
convertint-se en les Jornades Europees
d'Arqueologia (JEA). L'objectiu d'aquestes
jornades és la promoció i visualització
de tots aquells treballs relacionats amb
l'arqueologia. Santa Coloma, amb el seu
poblat és una participant activa.

Activitat amb inscripció prèvia al
Museu (museutorreballdovina@
gramenet.cat o tel. 93 385 71 42),
places limitades. Durant la visita es
limitarà l’accés públic al poblat ibèric.

Es vol fer arribar a un gran públic, tot el
coneixement disponible d'aquesta disciplina, juntament amb el descobriment, o
redescobriment del patrimoni territorial i
de la història.

11 anys de Diaris de Viatges
El 20 de juny (12.00 h), coincidint
amb el Dia Internacional de les Persones
Refugiades, es farà la inauguració presencial de la 3a fase de la mostra de Diaris de
Viatges al Parc Fluvial del Besòs (tram
comprès entre carrer President Lluís
Companys i passeig de Llorenç Serra).
Aquesta nova fase, que rep el subtítol de
«Desenvolupament sostenible i Justícia
Global», estarà protagonitzada per Cèlia
López i Enric Vilagrosa «Retorn als
orígens», Ivan Faure «Moments de vida
asiàtics», Javier Corso & Oak Stories
«Tierra verde», Kim Manresa «Futbol que
canvia la vida», Oriol Clavera «Temporada baixa [HiberNation]», Patricia Bobillo
«Maternitat, en tshìluba Nzubu wa Balele», Pepe Navarro «Les veus de l’aigua».

Rodamons retorna a la Biblioteca Central
amb un cicle d’espectacles i contes de petit
format on la pau, el medi ambient, els
sentiments, la solidaritat, altres cultures, el
planeta, la música... en són els protagonistes amb el següent programa:
21 de juny (18 h) Contes per la pau
28 de juny (18 h) Contes d'emocions de
colors
5 de juliol (18 h) Contes verds per estimar el nostre planeta
12 de juliol (18 h) Contes musicats
d'arreu
Rodamons és una programació vinculada
a la secció infantil del Fons Documental de
Solidaritat i Cooperació JOAN GOMIS de la
Biblioteca Central.
Per l’aforament limitat
caldrà fer reserva prèvia mitjançant el formulari al qual
podreu accedir amb el codi
QR que us adjuntem.

Santako Sound
Ja es pot presentar el material per
participar en el Santako Sound 2021,
concurs de grups i solistes pop-rock de
Santa Coloma i la província de Barcelona.
El període de presentació estarà obert fins
al dijous 1 de juliol.
Els grups i les/els solistes guanyadors
podran enregistrar 10 temes en els estudis
del CCM Molinet i fer un concert a la Festa
Major de Santa Coloma.

En el decurs de l’acte es farà lectura de la
«Declaració del Fons Català de Cooperació
amb motiu del Dia mundial de les persones
refugiades» mitjançant la qual es mostra la
preocupació davant la vulneració creixent
del dret a la protecció internacional, el
refugi i l’asil al que estem assistint.

A www.gramenet.cat/santakosound
trobareu els criteris de participació i el full
d’inscripció del concurs que vol esdevenir
un any més una eina difusora del talent
musical local.
Més informació: CCM Molinet.
Tel. 93 466 54 49, info@centremolinet.com i
www.centremolinet.com

