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La CIBA obre la seva primera Escola
d’Estiu amb #LaCIBADigitalSummer
L’aproximació al món digital i tecnològic serà
el fil conductor dels tallers del 5 al 16 de juliol

La lluita contra les desigualtats i bretxes de gènere
en l’àmbit digital, eix central de l’activitat de l’Escola

OFERTA FORMATIVA

#LaCIBADigitalSummer inaugura l’Escola d’Estiu de La
CIBA, el centre de recursos per a dones. L’espai
d’innovació i economia feminista ens presenta una
proposta que, de manera lúdica, feminista i innovadora,
té per objectiu apropar les competències digitals i tecnològiques a la ciutadania de Santa Coloma i en particular a
les nenes, les joves i les dones adultes. Amb aquesta
iniciativa es vol superar la segregació de sexe en els
estudis científics i tecnològics, reduir les diverses desigualtats i bretxes (d’accés, d’ús i de creació) a les que
s’enfronten les dones i incrementar la seva ocupabilitat al
sector i a les professions digitals.

TALLER DE DISSENY
I PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS
Juguem a fer videojocs,
a càrrec de Women in Games
TALLER D’ANIMACIÓ DIGITAL
Crea els teus reels animats,
a càrrec de Rita Hervàs

Una Escola transversal

TALLER DE PROGRAMACIÓ
(Iniciació al CODI)
El joc de la granota,
a càrrec de FactoriaF5

La programació desplega fins al 16 de juliol una àmplia
proposta de tallers, pensats per a nens, nenes, joves,
dones... i distribuïts per franges d’edat, que permetran
endinsar-se en la cultura “gamer” i la creació de videojocs, la programació, la creació audiovisual, l’univers
dels podcasts o conèixer les eines del ciberactivisme i
de la participació social. Al llarg de tota l’Escola d’Estiu
es podrà gaudir també d’una àmplia oferta d’activitats
culturals i de lleure adreçades a les famílies i a la petita
infància.
El 5 de juliol, a partir de les 10 h del matí, es farà l’acte
d’obertura i a la tarda es desenvoluparà la primera sessió
del taller de ràdio “Crea els teus podcasts. La ràdio
violeta”. Serà l’inici d’una desena de jornades d’intensa
activitat formativa a La CIBA que es tancaran al mateix
equipament municipal el 16 de juliol, a partir de les 18 h,
amb una mostra dels treballs realitzats al llarg de
l’Escola i un concert a càrrec de La Màscara de Tàlia &
Jodie Cash.

Aforament limitat i inscripcions telemàtiques
Places limitades, inscripció prèvia a:
https://laciba.gramenet.cat/DigitalSummer
Totes les activitats es faran presencialment a La CIBA
(Passeig de Llorenç Serra, 64. Santa Coloma de Gramenet)
Més informació: www.gramenet.cat / lacibainfo@gramenet.com / 93 462 40 92

Escuela
de Verano
de La Ciba:
despertando
vocaciones
y rompiendo
brechas

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

TALLER DE CREACIÓ DE STICKERS
Crea els teus stickers,
a càrrec de Sandra León
TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL
El vídeo del minut,
a càrrec de Drac Màgic

Desigualtats al sector digital
El passat 8 de juny a la jornada DATA FEMINISM es va
presentar l'informe "Dades x Dones en el sector digital",
elaborat pel Women Data Lab de La CIBA, que posa de
manifest que 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. Pel que fa al nivell
d'habilitats digitals, del total de la població estudiada
es mostra que un 56,82% de dones no té cap habilitat
digital enfront del 43,18% dels homes.

TALLER DE RÀDIO
Crea els teus podcasts
LA RÀDIO VIOLETA,
a càrrec de Mònica García

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS*
7 de juliol, a les 18 h
TEATRE INFANTIL
La rateta voladora, a càrrec de Mitja i Mitjoneta.
9 de juliol, de 18 a 20 h
ACTIVITAT INFANTIL I FAMILIAR DE JOC
Minison, a càrrec de la Magrana Curiosa.
*Amb aforament limitat

La imparable digitalización de nuestra sociedad conforma nuestro presente y está cambiando a pasos agigantados
nuestro futuro. Es indiscutible que el sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICS) se ha
convertido en un motor económico y de transformación de nuestra sociedad, de los pueblos y ciudades. Sin embargo,
en este ámbito todavía hay muchas barreras y obstáculos a los que se enfrenta la ciudadanía, brechas y desigualdades
en el acceso y en el uso de las nuevas tecnologías sobre todo por parte de diferentes colectivos, como son las mujeres, la
población de mayor edad y también los jóvenes e infancia de familias con menos recursos. Para romper las barreras y,
en definitiva, para acercar la digitalización a todos los y las colomenses, del 5 al 16 de julio organizamos la Escuela de
Verano de La Ciba con interesantes actividades y talleres dirigidos a diferentes públicos, familias, jóvenes y niños, entre
otros, que haremos de una manera atractiva y lúdica para llegar al máximo número de personas posible.
Apostamos por esta formación respaldada en tres objetivos fundamentales; primero, que toda la población pierda el
miedo a acceder al mundo de las nuevas tecnologías, se tenga o no conocimiento y/o dispositivos para ello, queremos
democratizar de manera real y efectiva este acceso. Segundo, romper la brecha de uso para que la ciudadanía pueda
convertirse en creadores y creadoras de contenidos. Y tercero, pero no por ello menos importante, uno de nuestros objetivos prioritarios es ayudar a despertar vocaciones profesionales, sobre todo en las niñas y adolescentes en ramas más
tecnológicas, despertar talentos entre las nuevas generaciones teniendo en cuenta la proyección y la ocupabilidad que
ofrece este sector, en continuo y rotundo crecimiento.
La CIBA, espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista, es un magnífico equipamiento para
avanzar en derechos y oportunidades para nuestra ciudad. ¡Os invito a visitarla durante la Escuela de Verano y a que
forme parte de vuestras vidas!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Cuidem l’espai públic!
La bona evolució de la lluita contra la pandèmia i l’arribada de l’estiu fa que l’espai públic torni a recuperar el
seu ús intens per part de la ciutadania. Aquest equip de govern, presidit per Núria Parlon, torna a esmerçar més
recursos per reforçar tot allò que té veure amb el gaudi d’una ciutat neta i endreçada.
Així la neteja intensiva de places i carrers, la desbrossada de solars, el control de plagues contra insectes, la poda
i la jardineria se situen com a accions prioritàries dintre d’aquest paquet de polítiques municipals per millorar
l’espai públic; un espai que és de totes i tots i que, per tant, hauríem de cuidar com si fos casa nostra.
Incrementem els ‘baldeos’ extraordinaris amb aigua a pressió en què es combina la neteja amb la desinfecció.
Augmentem la neteja, tant de l’exterior com de l’interior, dels contenidors. La desbrossada de solars i de la franja
perimetral que separa la zona forestal de la ciutat també ha estat una prioritat en aquestes dates per evitar la
possibilitat que un incendi pugui passar a la zona urbana. Paneroles, mosquits i rosegadors, amb l’augment de la
temperatura incrementen la seva presència. Per això hem desenvolupat la campanya de prevenció i el programa
de control de plagues per garantir el control, l'eliminació i la desinfecció dels punts de més risc a la ciutat. Les
temperatures també marquen el cicle de poda d’algunes espècies d’arbres. La poda i el manteniment no s’aturen
amb l’estiu, amb noves propostes como una zona biosaludable al Parc del Pins-Motocross.
Arriba l’estiu i les vacances, però els Serveis Municipals continuen treballant amb intensitat. Tornem a gaudir
d’un espai net i saludable, des del civisme i la coresponsabilitat.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Tenemos un problema con la Seguridad
Los últimos datos del Ministerio de Interior reflejan que el aumento de delitos en Santa Coloma supera el
15% (dato del total de las infracciones penales computadas), adicionalmente hemos podido comprobar cómo
nuestra ciudad ha sido noticia en cadenas de televisión nacionales por la inseguridad descontrolada en algunos
puntos.
Ante esto, nos indigna que la respuesta del Ayuntamiento sea negar la problemática e incluso editar vídeos en
redes sociales con imágenes de la policía y subtítulos diciendo que la ciudad es segura. Tenemos un problema con
la seguridad que debe interpelarnos a todos y sólo reconociéndolo se podrá solucionar.
Desde Cs estamos haciendo encuentros en los barrios y plazas de nuestra ciudad y dando la cara ante esta
situación, vamos a exigir a nuestro Ayuntamiento y también al resto de administraciones que se impliquen para
solventar el problema; exigimos más policía, cámaras en las calles y reforzar la ley.
Vivir tranquilos en nuestros barrios es un derecho al que no vamos a renunciar. Los parques, las calles y las plazas
de nuestra ciudad son de todos; ahora mismo algunas zonas están tomadas por los delincuentes, algo que debe
revertirse y debería ser prioridad máxima para cualquier administración.

ECP
Jesús
Sánchez
Portaveu

Energia 100% pública i sostenible
La situació en què ens trobem tant d’emergència climàtica com de pujades de preus de l’energia elèctrica per
part del oligopolis energètics a les llars junts en moments en què més es consumeix, fa que sigui molt urgent
repensar el model energètic que tenim. Hem de lluitar contra el canvi climàtic arribant a produir el 100% de
l'energia que necessitem a partir de fonts d'energia renovables. Però cal fer-ho avançant cap a una sobirania
energètica real, al servei de la ciutadania i basada en estratègies veritablement sostenibles des del punt de vista
social, ambiental i econòmic. Per això, hauríem de pensar en la nacionalització de les elèctriques per protegirnos d'aquestes grans empreses que juguen amb la necessitat de la gent pel seu propi benefici.
També cal que els governs municipals desenvolupin totes les estratègies possibles al seu abast per aconseguir
això. Per exemple, a partir de la rehabilitació dels terrats comunitaris per convertir-los en petites estacions de
generació d'energia elèctrica o bé, amb experiències de cobertes verdes que fomenten la creació d'espais comunitaris i milloren la qualitat de vida de les veïnes i veïns i les condicions estructurals de l'edifici fent-lo més
saludable, més sostenible, més autosuficient i resilient.
A més, cal que Santa Coloma de Gramenet segueixi els passos que està fent Barcelona i d’altres municipis de
l’AMB impulsant l'operador públic energètic (Barcelona Energia) que contribueix a reformar i democratitzar
el mercat elèctric, i assegurar el subministrament a preus assequibles a tota la ciutadania. Des del món local
podem lluitar contra els oligopolis.

ERC
Salvador
Clavera
Portaveu

Mobilitat Segura i Sostenible

anuncis

La Junta de Govern Local en sessió de data 15 de
juny d’enguany, va acordar el següent:
Primer: APROVAR inicialment les Bases generals
d’adjudicació dels habitatges dotacionals per a
persones majors de 65 anys, a l’edifici situat a la
confluència dels carrers Almogàvers i Laredo, del
barri de Can Calvet, on estava l’antiga escola “Miguel Hernández”, que conten a l’expedient.
Segon: EXPOSAR al públic les esmentades Bases
per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al
Full informatiu i a la web municipal, perquè els
interessats puguin presentar al·legacions o suggeriments al mateix, entenent-se aprovat definitivament en cas que no es formuli cap.
Tercer: NOTIFICAR aquestes Bases a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, als efectes adients.
Quart: Una vegada aprovades definitivament
aquestes bases, es comunicarà a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, per tal que dicti la resolució
d’inici de l’adjudicació i faciliti a aquesta Corporació
la llista provisional de persones inscrites al Registre
de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.
El text íntegre de les Bases generals d’adjudicació
dels habitatges dotacionals per a persones majors de
65 anys, a l’edifici situat a la confluència dels carrers
Almogàvers i Laredo, del barri del Can Calvet, on
estava l’antiga escola “Miguel Hernández” es pot consultar a www.gramenet.cat/BasesMIguelHernandez

Concentración en defensa
de la sanidad pública
Concentración de la Plataforma Santako
diu Prou para el 30 de junio (19.30 h)
delante del CAP Carrer Major. El acto forma
parte de las movilizaciones convocadas por
Marea Blanca de Catalunya bajo los lemas
“Más que nunca Sanidad Pública” y “Sí o sí,
atención primaria”. La entidad volverá a la
actividad el próximo mes de septiembre.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 28 de
junio (11 h), en la pl. de la Vila, por la
defensa del sistema público de pensiones
y los servicios para gente mayor.

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

Avui podria parlar del parc de Can Zam: de la necessitat que té la ciutat en finalitzar totes les fases i convertir-lo
en un gran parc metropolità amb àmplies zones verdes, de com transformar tota la zona de Can Zam en un espai
integral pel gaudi de la ciutat, però no ho faré.

Horari d’estiu a l’OAIC

Podria parlar, de l’enèsima falta de respecte per part de l’equip de govern cap els grups de l’oposició, però tampoc ho faré. Avui parlaré de la mobilitat sostenible a la ciutat i del carril bici, que en principi és una eina per tal
d’afavorir-la. I dic en principi perquè és bastant lluny de l’objectiu.

A partir del 25 de juny, comença l’horari
d’estiu a l’OIAC: de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30h.

En primer lloc, els trams compartits amb la resta del trànsit (a la Rambla) no hi donen prou seguretat. Entre
d’altres per l’incompliment del límit de velocitat 30 dels vehicles a motor i el poc respecte pels VPM i les bicicletes. La priorització semafòrica és clarament favorable al vehicle a motor i fa que la circulació en bicicleta o VPM
sigui poc operativa i lenta. Els carrils són de doble sentit i excessivament estrets, sense prou barreres per circular
amb seguretat, fins i tot en un tram es circula en sentit contrari amb els busos i cotxes venint de cara.
L’Ajuntament fa bandera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, de l'elaboració del pla estratègic local
per implementar l’Agenda Urbana per una mobilitat segura, sostenible i connectada. La realitat: mesures per
sortir del pas, de cara a la galeria, per no emprendre actuacions que poden ser impopulars. Això sí, la policia
local s’esmerça en denunciar als VPM que circulen per la vorera. Tot per afavorir la mobilitat segura, sostenible i
connectada. Propera estació, recollida selectiva.

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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Celebració del Dia internacional Estiu a la fresca a les places
per l’alliberament LGTBI
de Santa Coloma

ESTIU

L’Ajuntament de Santa Coloma omplirà
les places amb activitats per a tota la
família durant aquest d’estiu. Durant els
mesos de juliol i agost tots els barris de la
ciutat gaudiran d’activitats “a la fresca” en
horari de tarda per a les famílies: jocs
d’aigua, tallers i activitats relacionades
amb el civisme. I per les nits es podrà
gaudir de projeccions de cinema a l’aire
lliure.
Aquest programa s’afegeix al cicle
d’activitats d’estiu per a la canalla que ja
està en marxa, com les colònies i casals
d’estiu o les activitats esportives. Teatre
de juliol i Esport i estiu són dos cicles que
podeu consultar a la plana 4. Pròximament ampliarem informació.
#Estiualafresca #FemEstiu
www.gramenet.cat/EstiualaFresca
El proper dilluns 28 de juny se celebra
el Dia internacional per l’alliberament
LGTBI. Entorn aquesta data s’han programat diferents activitats reivindicatives i
d’oci per celebrar la diversitat i l’orgull.
Dissabte 26 i diumenge 27, 76 bars i
restaurants de la ciutat participen en les
jornades La Tapa de l’Orgull. Sota el lema
“Santa Coloma orgullosa” cada establiment ha dissenya una tapa, un plat o un
menú en honor del Dia de l’Orgull.
Pel dilluns 28 de juny està previst la lectura del manifest commemoratiu. L’Orgull
porta, un altre cop, el Festival FIRE a
Santa Coloma, el dijous 1 i el divendres 2

de juliol a la Biblioteca Salvador Cabré –
Singuerlín. Es projecten els documentals,
“Stolen Kisses: Homosexual love in Fascit
Italy” i “MELH: Armand y la historia de un
movimiento”, tots dos a les 18h. Inscripció
previa: lgtbi@gramenet.cat.

Perspectiva LGTBI a la formació
Els cursos de formació ocupacional de
l’àmbit de l’atenció sociosanitària que Grameimpuls imparteix a La Ginesta incorporen, per primera vegada, un mòdul en perspectiva LGTBI. L’objectiu d’aquesta acció
és proporcionar als futurs i futures professionals del camp de l’atenció a les persones
eines per atendre al col·lectiu LGTBI.

Comença el servei de 'Baixada
a demanda' al Nitbus

Des d'aquest 21 de juny, els barris de
Singuerlín, Can Franquesa i les Oliveres de
Santa Coloma de Gramenet disposen del
servei de baixada a demanda per a les
línies nocturnes N6 i N8. Aquest servei
s’ofereix per a les dues línies a partir de
l’avinguda Pallaresa fins a Les Oliveres
(N6) i Can Franquesa (N8).
Totes les persones en situació de vulnerabilitat i/o risc imminent, de manera
preferent dones i menors d’edat, podran
demanar baixar fora de les parades delimitades en els recorreguts del Nitbus.

Com funciona la 'Baixada a demanda'
• Aviseu al personal de conducció de la vostra necessitat i del lloc on heu de baixar.
• El conductor o conductora aturarà el bus
en el lloc més proper i segur.
• Sempre serà en tram urbà, adossat a la
vorera o sobre un pas de vianants.
• Realitzeu la baixada per la porta davantera del bus, al costat del conductor/
conductora.

Aprovades les bases dels ajuts
per a projectes d’autoocupació
L’Ajuntament de Santa Coloma ha
aprovat les bases dels ajuts municipals a
l’autoocupació adreçats a persones en
situació d’atur que hagin muntat el seu
negoci a Santa Coloma o a qualsevol
municipi de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, si són persones empadronades
a la ciutat. Es podran finançar els projectes
que s’hagin donat d’alta de l’activitat entre
l’1 de gener de 2020 i el 30 de juny de
2021 i que no hagin demanat la subvenció
a la convocatòria anterior. En aquesta
edició s’ha incrementat la dotació de l’ajut
fins a un màxim de 5.000 euros per
persona sol·licitant.
La convocatòria s’obrirà properament i
finalitzarà el 30 d’octubre. Les despeses
que cobreix són la quota de cotització al

RETA dels dotze primers mesos; les taxes
municipals d’obres i llicència i despeses
de constitució i despeses de lloguer (amb
un màxim del 50% de la subvenció i per
un import màxim de 325€/mes, fins a
6 mesos), entre d’altres. El Servei de
Foment Empresarial de Grameimpuls ha
organitzat unes sessions informatives per
explicar com cal fer la sol·licitud. Estan
programades per als dies 29 de juny (de
16 a 17h); el 9 de juliol (de 13 a 14h i el
13 de juliol (de 16 a 17h). Més informació
al 93 466 52 24.
Aquest programa d’ajuts es realitza amb el
suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Reorganización
del tráfico en la
Av. de Francesc Macià

Obres de millora
a l’Avinguda
de la Generalitat

La próxima semana comienzan los trabajos para modificar la señalización horizontal en la Av. de Francesc Macià, entre
la Av. Pallaresa y la c/ Santa Anna. Los
cambios tienen como objetivo modificar
los carriles de circulación y facilitar así el
acceso al centro de Santa Coloma por esta
vía, que pasará a disponer de dos carriles,
sobre todo en transporte público.
Es un cambio que se lleva a cabo, de forma consensuada, con los departamentos
de movilidad de la AMB y del Ayuntamiento, así como con la operadora de
autobús TUSGSAL.
Así, en este tramo pasarán de uno a dos
los carriles de entrada (en dirección Pl.
de la Vila) con uno reservado para el
paso de autobuses. Los dos carriles de
salida (en dirección Pallaresa) se verán
reducidos a uno. Además, la parada de
bus de la plaza Olimpo se desplazará
unos metros y aumentará su capacidad.
La línea de aparcamiento se desplaza al
otro lado de la avenida. Estas medidas
se acompañarán de nueva regulación semafórica y han sido comunicadas tanto
a las asociaciones de vecinos (Riu Nord
y Cementiri Vell, así como a FAVGRAM)
como a L’Agrupació de Comerciants.

Aquest dilluns 28 de juny comencen les
obres de millora de la calçada al tram
final de l’Av. de la Generalitat, entre l’Av.
Torre Roja i la Ctra. de Santa Coloma,
tocant a Sant Adrià de Besòs.
Els treballs consistiran en el fresat de
tota la calçada, la reparació en profunditat de les zones malmeses i la restitució
de paviment asfàltic a tota la zona.
A més es traslladarà la parada d’autobús a la plaça de l’Amistat per millorar
l’accés dels i les usuàries. Les obres, que
tindran una durada d’entre 3 i 4 dies,
suposaran el desviament de les línies
d’autobusos per Av. de la Generalitat/
Andreu Vidal.
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agenda
Teatre de Juliol, un estiu per passar-ho bé!

8 de juliol (2 sessions: 19 h i 20 h)
Manneken's pis
Benvingudes i benvinguts al dia màgic
en què una font s’engega, mai se sap fins
quan. Un espectacle de “Campi qui pugui”.
Dirigit per Toti Toronell.
15 de juliol (19 h)
Matito i la gran roda de Fira
Espectacle familiar de titelles, música i
cant en directe. El Matito és feliç jaient
a sota la olivera. Se sent feliç, per dos
motius: perquè no fa res i perquè avui
declararà el seu amor a l'enamorada. Un
espectacle de “Cia Matito”.
22 de juliol (19 h). Absurd
Després de l’èxit de “Ni cap ni peus”, que
ha voltat per nombroses poblacions, fires i
festivals, Circ Vermut presenta “Absurd”, la

seva segona creació amb una gran varietat
de tècniques de circ, ritme de carrer i molt
d’humor. Un espectacle de “Circ Vermut”.

Totes les representacions són gratuïtes.
Cal reserva prèvia a través de la plataforma https://excentrica.koobin.cat.

29 de juliol (19 h). A la fresca
Tres personatges i una cadira gegant surten
a prendre la fresca, generant diferents situacions còmiques al llarg d’un recorregut.
Escenes quotidianes i alhora surrealistes,
que portades a l’extrem esdevenen còmiques. Un espectacle de “cia Anna Confetti”.

Les representacions es faran al pati de
l’Escola Municipal de Música Can Roig i
Torres (c. de Rafael de Casanovas, 5).
Aquesta campanya municipal teatral
del mes de juliol es realitza amb la
col·laboració del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
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Com a cloenda del seu club de lectura
abans de l’estiu, la Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré ha convidat el narrador,
poeta i traductor mallorquí, Jaume C. Pons
Alorda, a fer una tertúlia literària el 29 de
juny (19 h) aprofitant la lectura en el club
de la sorprenent novel·la “Ciutat de mal”,
guanyadora del Premi Ciutat de Tarragona
de novel·la Pin i Soler. L’activitat és oberta
a tothom fent reserva prèvia.

ESTIU

C

Tertúlia literària amb
Jaume C. Pons Alorda

D'

Amb l’arribada de l’estiu, la nostra ciutat
vol oferir a les famílies una proposta de
teatre, amb les corresponents mesures de
prevenció i seguretat, però sense deixar de
passar-ho bé. Des de l’Ajuntament proposem
que els dijous del mes de juliol siguin un dia
per gaudir en família de la cultura a la fresca
amb espectacles multidisciplinaris de teatre.
Festival de Blues a benefici d’Ateneu
Línea Uno el 25 de juny (19.30 h), al
Teatre Sagarra amb Boutin Blues Band, Los
Bictrolas i Daniel Higiénico. Entrades a 10
euros a Hitas Moda (avda. Francesc Macià,
40), Comercial Romera (c/Santa Coloma,
28), La Tienda SC (c/Sant Carles, 7) i La
Taula Vella (c/Rafael Casanovas, 28).

ESTIU

Esport i estiu:
tècniques esportives amb
esportistes professionals

A partir del 28 de juny aquests seran
els quatre centres cívics que es mantindran
oberts cada dia en horari de 16 a 20.30h
on es podran centralitzar les demandes de
reunions entre d’altres activitats.
• Dilluns: CC Singuerlín, CC Fondo, CC
Riu, CC Llatí
• Dimarts: Casal Riu Nord, CC Llatí, CC
Raval, CC Fondo
• Dimecres: CC Fondo, CC Llatí, CC Singuerlín, CC Riu
• Dijous: CC Fondo, CC Llatí, Casal Riu
Nord, CC Raval
• Divendres: CC Singuerlín. CC Llatí, CC
Fondo, CC riu
Si formeu part d’una entitat/associació
i voleu fer una demanda d’espai, us recordem que:
> Encara només es poden utilitzar en
espais que reuneixin les condicions de
ventilació natural o forçada que marca la
normativa sanitària vigent.
> Amb un aforament limitat
> Amb cita prèvia:
www.gramenet.cat/accesentitats
Aquest divendres 25 de juny els centres
cívics i casals romandran tancats.
Per a més informació:
www.gramenet.cat/centrescivics
ccivicsicasals@gramenet.cat

C
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Obertura dels Centres Cívics
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Rodamons
A la Biblioteca Central el 28 de juny
(18 h), «Contes d’emocions de colors», amb
la companyia la Minúscula. Sessió de contes
que esdevé una introducció al llenguatge de
les emocions. A partir de petites històries,
amenes i divertides, les reconeixerem i els
hi posarem noms. Un dels contes que ha
inspirat per crear aquesta sessió és «El
monstre de colors» de l’Anna Llenas.
Rodamons és una programació vinculada a
la secció infantil del Fons Documental de
Solidaritat i Cooperació Joan Gomis de la
Biblioteca Central. Cal inscripció prèvia.
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Bluesers Fest

ESTIU

Horari d’estiu de les biblioteques
A partir del 25 de juny i fins al 10
de setembre les 4 biblioteques municipals de la nostra ciutat adopten l’horari
d’estiu i per tant en aquest període no
obriran cap dissabte ni festiu.
Els horaris d’obertura seran els següents:
Biblioteca Central
• Dilluns, dijous i divendres,
de 15.30 a 20.30 h
• Dimarts, de 10 a 14 h
• Dimecres, de 10 a 14 h i de 15.30
a 20.30 h

Biblioteca Singuerlín
• Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
de 15 a 20.30 h
• Dimecres, de 10 a 14 h
Biblioteca Can Peixauet
• Dilluns, dimarts, dimecres i divendres,
de 15 a 20.30 h
• Dijous, de 10 a 14 h
Biblioteca Fondo
• Dilluns, dimarts i dimecres, de 15 a 20.30h
• Dijous, de 15.30 a 20.30 h
• Divendres, de 10 a 14 h

Exposició “Gest de la natura.
Miquel Barceló” a Can Sisteré
Fins al 25 de juliol es pot visitar al
Centre d’Art Can Sisteré la mostra “Gest
de la natura. Miquel Barceló”, una selecció
d’obres gràfiques realitzades per l’artista
mallorquí principalment als anys noranta
i presentades en un recorregut expositiu
que es divideix en tres blocs temàtics:
l'obra gràfica dels anys noranta, la sèrie In
Mali i la sèrie Lanzarote.
Miquel Barceló conrea una destacada trajectòria amb un univers personal que té com a
elements recurrents la visió del món com a
una voràgine i l’obsessió per plasmar i reivindicar la presència de l’orgànic en totes les
seves formes, d’aquí que l’Àfrica, i en concret
Mali, li hagin servit en aquestes obres com
a font d’inspiració i com a base de les seves
textures, colors i creativitat visceral.

Si tens entre 12 i 17 anys vine a jugar
amb esportistes professionals colomenques
i colomencs que t’ensenyaran tècniques
esportives de diferents disciplines. En
aquest espai podràs aprendre, fer amigues i
amics i, sobretot, passar-ho bé!!
• 1 de juliol (19 h) al Complex Esportiu
Prat de la Riba. Juga amb Dani Salgado
(exjugador del FS Industrias Santa Coloma
de futbol sala).
• 7 de juliol (19 h) al Complex Esportiu Prat de la Riba. Juga amb Pablo del
Tío (entrenador del Joventut de Badalona
de bàsquet) i Tània Pérez (exjugadora de
Primera Divisió de l’Araski de Vitoria de
bàsquet)
• 14 de juliol (19 h) al camp de futbol
Can Zam I. Juga amb Paola Soldevila
(capitana del RCE Espanyol de futbol).
• 21 de juliol (19 h) a la Pista
d’Atletisme Antoni Amorós. Juga amb Jenifer Nevado (atleta de la Unió Colomenca
d’Atletisme).
Totes les activitats són gratuïtes i per poder
participar-hi només cal anar a l’equipament
el dia i a l’hora en què es realitzaran les diferents sessions de cada disciplina esportiva.
No cal inscripció prèvia.

Festival de fin de curso

Horari de Can Sisteré: de dimarts a dissabte de 17 a 21 h, dissabtes i diumenges
d’11 a 13.30 h. S’apliquen les mesures
sanitàries amb motiu de la Covid-19: control d’aforament i gel hidroalcohòlic. És
obligatori l’ús de la mascareta.

Este 26 de junio (18 h), el Teatro
Sagarra albergará el Festival de Fin de
Curso de la Compañía Flamenca Sensaciones dirigida por Eva María Sendarrubias
con la totalidad de las entradas ya vendidas, en un aforo limitado al 50%.
Debido a las restricciones por la pandemia de
Covid-19 en esta ocasión actuarán tres grupos.

