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a 21h. Les entitats Tata Inti i El Burro dels Jocs proposen
diferents jocs pels petits i petites i les seves famílies. Una
altra novetat és el cicle «cinema a la fresca». Els divendres
i dissabtes de juliol i agost tindrem la possibilitat de gaudir
de títols com «Animales fantásticos y dónde encontrarlos»
o «Mujercitas». Els passis començaran a les 21 hores.

Els Serveis municipals d’infància i joventut, cultura, educació, civisme, medi ambient, cultura, esports, convivència i
gent gran, així com els equipaments de La Ciba i el Pompeu
Lab han preparat una agenda que omplirà les tardes nits de
les principals places de la ciutat. Així les places de la Mediterrània, barri Llatí, de les Cultures, Xavier Valls, Catalunya, del Rellotge, parc Che Guevara, Safaretjos o Santa Rosa
seran l’escenari per gaudir dels tallers infantils, activitats
esportives o cinema a la fresca. També els jardinets del
Museu Torre Balldovina, el Centre de Recursos per a Joves
Mas Fonollar i Rellotge XXI o el pati de l’Escola de Música
Can Roig i Torres acolliran propostes estiuenques.

El pati de Can Roig i Torres acull el cicle «Juliol de Teatre»
a càrrec de la companyia L’Excèntrica. Començaran el 8
de juliol amb dues sessions de Manneken’s Pis a les 19 i a
les 20 hores. També aquest 8 de juliol, i pensant en els més
grans, es farà la primera actuació musical. L’orquestra Tibet començarà a tocar a la Pl. Mediterrània a partir de les
21 h. Les activitats esportives s’han concentrat els divendres, començant el 9 de juliol i acabant el 27 d’agost.

Comencem l’estiu a la fresca!
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Jocs, cinema, teatre, música o civisme composen
una oferta variada durant els mesos de juliol i agost

Les places de Santa Coloma s’omplen d’activitats recreatives en aquest estiu 2021. Diferents serveis municipals s’han
coordinat per organitzar un cicle de propostes d’oci per a
totes les edats. La programació «Un estiu a la fresca» s’hi
suma a altres activitats ja programades com els tradicionals
casals i campus esportius d’estiu o l’activitat al Pompeu Lab.

Pensat pel públic infantil destaca el cicle «Juguem en família» que recorre les places fins al 29 d’agost en horari de 19
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El treball conjunt i coordinat de diferents serveis
municipals, la base de la programació
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'Un estiu a la fresca' omple
les places d’activitats per a tothom

de

de
juliol
2021

També torna el Punt Lila, una carpa informativa per sensibilitzar, prevenir o actuar davant el sexisme en espais
públics d’oci i festes. El Punt lila tindrà una carpa fixa
durant la setmana i una altra d’itinerant.
Més informació a: www.gramenet.cat/estiualafresca
Punt lila itinerant, de 19 a 21 h. Jardinets del Museu/ Pl. de
les Cultures / Parc del Che Guevara / / Pl. Santa Rosa.

Civisme i medi ambient, de 19 a 24 h. Pl. de les Cultures

Punt lila itinerant, de 19 a 23 h. Pl. Safaretjos.

DISSABTE, 10 DE JULIOL

Carpa Punt lila, de 21 a 23 h. Pl. del Rellotge

Punt lila itinerant, de 19 a 21 h. Jardinets del Museu

Plaça en Joc (activitats infantils), de 19 a 21 h. Pl. Mediterrània / Pl. Catalunya / Pl. del Rellotge

Juguem en família (activitats infantils amb Tata Inti), de 19 a
21 h. Pl. Mediterrània

Cinema a la fresca. «Jumanji, Siguiente Nivel». 22 h.
Pl. Santa Rosa

Civisme i medi ambient, de 19 a 23 h. Pl. Safaretjos

Plaça en Joc (activitats infantils), de 19 a 21 h. Pl. del barri
Llatí / Pl. Catalunya / Pl. del Rellotge / Pl. Santa Rosa

DIMECRES 7 DE JULIOL

DIVENDRES, 9 DE JULIOL

Rodamons. «Cantant contes d'aquí i d'allà» de Carles Cuberes. 19 h. Pl. de les Cultures

Punt lila itinerant, de 19 a 21 h. Jardinets del Museu / Pl. de
les Cultures

Aprén tècniques esportives. Bàsquet amb Pablo del Tio i
Tània Pérez, 19 h. Complex esportiu Prat de la Riba.

Plaça en Joc (activitats infantils), de 19 a 21 h. Pl. Mediterrània /
Pl. del barri Llatí / Pl. Catalunya / Pl. del Rellotge / Pl. Santa Rosa

DIUMENGE, 11 DE JULIOL

Activitats esportives, 19.30 h. Pl. de Xavier Valls
Carpa Punt lila, de 21 a 24 h. Pl. del Rellotge

Plaça en Joc (activitats infantils), de 19 a 21 h. Pl. Mediterrània / Pl. del barri Llatí / Pl. Santa Rosa

Cinema a la fresca. «Mascotas 2», 21 h. Pl. Safaretjos

Carpa Punt lila, de 21 a 24 h. Pl. del Rellotge

DIVENDRES 2 DE JULIOL
Cinema a la fresca. «Sonic, La Película». 22 h. Pl. del Rellotge

DISSABTE 3 DE JULIOL

DIJOUS 8 DE JULIOL
Manneken's pis (teatre infantil), 19 i 20 h (dues sessions).
Jardins de Can Roig i Torres

Este verano,
llenemos
de vida
las plazas

Orquestra Tibet, de 21 a 22 h. Pl. Mediterrània

Cinema a la fresca, «Men in Black International», 21 h.
Pl. Catalunya
Carpa Punt lila, de 21 a 24 h. Pl. del Rellotge

Punt lila itinerant, de 19 a 21 h. Jardinets del Museu

Cuando llega el verano los y las colomenses aprovechamos para disfrutar de más horas al aire libre, ya sea conversando
en las plazas y parques o tomando algo fresco en las terrazas de los establecimientos de restauración. Pensando precisamente en esa vuelta al disfrute de los espacios públicos con amigos, familias y vecinos y vecinas, esa necesaria vuelta
a la normalidad de los barrios, desde el Ayuntamiento hemos organizado una amplia programación de actividades
al aire libre para las tardes y noches de los meses de julio y agosto —“Un Verano a la Fresca”— y que abarcarán tanto
eventos de cultura, como deporte, juventud y civismo; y también propuestas enfocadas a un público infantil y familiar,
sin descuidar actividades pensadas para mayores de 65 años. En definitiva, para que todo el mundo tenga su espacio y
su propuesta en las plazas más cercanas con las que combatir las altas temperaturas.
Quiero destacaros especialmente que, para las noches estivales, hemos preparado proyecciones de cine a la fresca, un
formato que a muchas personas nos traerán recuerdos de la infancia y juventud, y que también harán disfrutar a los
más pequeños y adolescentes. Será una buena oportunidad para disfrutar de películas familiares para todos los públicos en pantalla grande.

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

Otra de las novedades es que iniciamos un ciclo de conciertos al aire libre en la plaza del Reloj, en la plaza de Can Mariner y en la plaza de Santa Rosa. Se trata de música en directo y gratuita para haceros pasar un final del día fabuloso,
y que hemos pensado especialmente para las personas mayores de 65 años, pero donde todo el mundo tendrá cabida
para bailar y disfrutar en buena compañía. También dedicaremos talleres a la educación en el civismo, donde trataremos temas como la correcta separación de residuos, el reciclaje y todos aquellos aspectos que debemos aprender desde
pequeños en favor de la buena convivencia y el respeto por el espacio público que compartimos. Hagamos entre todas y
todos una Santa Coloma más amable, practiquemos el civismo y la estima por nuestra ciudad.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat

Haz que Santa Coloma vaya sobre ruedas,
apuesta por el civismo en la vía pública

Un cop finalitzat aquest període no s’admetran
sol·licituds.

En la sesión plenaria del pasado 28 de
junio se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza municipal de
circulación de vehículos y peatones. La
modificación de esta ordenanza comenzó
el pasado mes de noviembre con la aprobación inicial.

La documentació de la convocatòria es troba penjada a la web municipal:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
fitxa.aspx?lngIdFitxa=+16863&mode=a&lang=ca
Totes les entitats que es vulguin presentar, han
de tramitar la sol·licitud a l’OIAC demanant CITA
PRÈVIA:

La publicación de la nueva normativa y
la resolución de las alegaciones presentadas ha retrasado la aprobación definitiva.
La norma regula ahora las nuevas formas
de movilidad como los patinetes y otros
vehículos de movilidad personal. Básicamente la ordenanza prioriza a los peatones, se modera la velocidad y se prohíbe la
circulación de estos vehículos de movilidad personal por las aceras.

• Telefònicament: 93 462 40 90
• Via web: http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa/

L’Oficina Local d’Habitatge
rep 1.727 peticions d'ajuts
per a pagar el lloguer

Normas de uso

Gramepark, a través de l’Oficina Local
d’Habitatge, ha rebut aquest 2021 un total
de 1.727 sol·licituds d’ajuts pel pagament del
lloguer de l’habitatge. Aquests ajuts estan
destinats a persones que siguin titulars d'un
contracte de lloguer i que constitueixi el seu
domicili habitual i permanent.

de los patinetes eléctricos
Son un vehículo más y están obligados a
seguir las normas de circulación. No respetarlas puede conllevar sanciones de entre
60 y 1000 €.

No pueden circular a más de 25 km/h y
no se puede usar el móvil, ni auriculares,
cuando se utilizan. No pueden ir en el patinete dos o más personas y no se puede circular por la acera o zona de peatones. No
los pueden conducir las personas menores
de 16 años (en caso de ser menor de edad
los responsables son los padres/madres o
tutores/as legales).

Ara, es gestionaran els expedients i tramitaran els ajuts per al lloguer. Les peticions
de 2021 han estat sensiblement superiors a
les del 2020 i amb un increment important
respecte d’anys anteriors.
L’import de la subvenció que rebin les
famílies dependrà de l’esforç que suposa
per a aquestes el pagament del lloguer.
L'import mensual de la subvenció pot a
arribar a ser d'un màxim de 200 euros/mes
(2.400 euros anuals) per habitatge.

Lo que sí pueden hacer es circular por el
carril bici o las calzadas que tengan un
límite de velocidad de 30 km/h y también
pueden ir por las calles de plataforma
única, con un límite de 20 km/h. Hay que
ir con casco siempre que se pueda y de noche llevar la luz encendida y ropa reflectante. Por último, el patinete debe llevar
elementos de frenada, timbre y luces.

Noves substitucions
de lluminàries a la ciutat
Durant aquests dies i en les properes
setmanes continuen les tasques de substitució de lluminàries i suports en diferents
zones de la ciutat. Aquestes són les zones i
carrers compresos en aquests treballs:
Ja s'han substituït 19 unitats de suports per
causa de la seva corrosió al c. Mossèn Jacint
Verdaguer a més de les seves lluminàries
per LED. També en el c. Balears entre Av.
Pallaresa i Prat de la Riba. Així mateix les del
c. Rafael Casanova entre c. Irlanda i Rambla
Fondo. També s'han afegit 2 nous suports de
reforç de l'enllumenat al c. Balears. Un cop
finalitzat, un equip substituirà tots els llums
de parc d'Europa, c. Jaume Gordi i c. Major
des del c. Rafael de Casanova fins a Av. Francesc Macià. Aquests treballs s'allargaran fins
a la primera setmana de juliol.
Ja durant la setmana del 28 de juny i fins
a la primera quinzena de juliol s'inicia la
substitució de suports i lluminàries a la
Rambla de Sant Sebastià en el tram entre
c. Rafael de Casanova i rotonda del carrer
Irlanda. També es procedirà a la substitució de lluminàries del c. Beethoven entre
Rambla Fondo i c. Liszt i la substitució de
suports i lluminàries a la Rambla de Sant
Sebastià, en el tram entre c. Marina i fins a
la rotonda del carrer Irlanda.
Finalment, la setmana del 5 de juliol es
substituirà les lluminàries del c. Milà i
Fontanals entre el c. Irlanda i l'Av. Generalitat, amb un canvi a llums LED.

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 29
de juny de 2021, es va aprovar la convocatòria de
presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament, per a projectes
de Cooperació al desenvolupament i accions de
sensibilització corresponents a l’any 2021, en el període de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la publicació en el BOPB.

L’any 2020, l’import total d’ajuts al lloguer
que les famílies de Santa Coloma de Gramenet van rebre, va ser de 2,4 milions d’euros,
amb una mitjana d’ajut rebuda per família
de 176,51 euros mensuals. El 2021 l’import
total podria arribar als 3 milions d’euros.

L’Ajuntament garanteix les
grans inversions del mandat
El ple ordinari del mes de juny va
aprovar les modificacions pressupostàries
dels grans projectes pels propers exercicis
pressupostaris que sumen 20.597.748,49€.
Destaquen la construcció de la nova
comissaria, la reconversió de locals en
habitatge públic, la reurbanització de
diferents carrers o el desplegament de
l’administració electrònica.
Entre les inversions més significatives consten la construcció de la nova comissaria
per a la Policia Local per un import de 12,5
milions d’euros, 2,6 milions per a la urbanització del carrer Sants, la possible compra
de la masia de Can Zam o la segona fase de
remodelació del Parc de Can Zam.
A l’àmbit d’obres a la via pública hi són els
carrers Prat de la Riba, Vinyals, Roger de
Llúria, Francesc Julià, i les places del Barri
Llatí i la 2a fase de la Plaça Alfonso Comín.
La campanya d’asfalt i voreres pels anys
2022 i 2023 també es contemplen a la proposta realitzada per l'equip de govern.
Finalment, també s'ha donat llum verda a
altres inversions com la nova llar d’infants
al carrer Amèrica-Prat de la Riba, diversos arranjaments de centres educatius,
l’enderroc de l’antic ambulatori o el reforç
de l’administració electrònica amb la
compra d’equips i aplicacions informàtiques. Per últim, en matèria d’habitatge

l'Ajuntament de la ciudad destinarà una
partida per a la conversió de locals en
habitatge públic i una altra per a pagar
expropiacions.
Per poder tirar endavant la transformació de la ciutat durant els propers anys,
l'Ajuntament recorrerà a l’endeutament,
a més dels recursos propis. El ple de
juny també va aprovar les modificacions
pressupostàries per afrontar els diferents
projectes i més endavant està previst aprovar la petició de crèdits a la Diputació de
Barcelona i a diferents entitats financeres.
Actualment la ràtio legal d’endeutament
és del 34,74% i amb aquest operació
l’Ajuntament arribaria al 53,09%, lluny del
límit legal establert pels ajuntaments en
un 75% dels seus ingressos ordinaris.

Horari d’estiu a l’OAIC
Des 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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la ciutat
Redescobreix el patrimoni
de Santa Coloma

breus
Formació empresarial sobre Instagram

«Impulsa el teu negoci i fidelitza els teus clients amb Instagram. Continguts adaptats per aquesta nova situació» és el títol de la propera formació empresarial de Grameimpuls. El taller, de sessió doble, està programat per als dies 6 i 8 de juliol de 14.30 a 16.30 h. La formació s’impartirà
en modalitat virtual. L’objectiu del taller és donar a conèixer a les persones participants estratègies i exemples per fidelitzar la seva clientela a
través d’aquesta xarxa social. Més informació al 93 466 52 24.

En marxa la 2ª fase del projecte A-porta

El projecte d’apoderament veïnal A-porta, de la Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la cooperativa iesMed SCEL, s’està desplegant en una segona fase fins el novembre a 700
habitatges més de Santa Coloma de Gramenet. L’objectiu és millorar
les condicions de vida de la gent gran dels barris de Can Mariner i el
Centre, a través de la detecció de situacions d’aïllament i/o de solitud
no volguda, activant un servei d’acompanyament, d’escolta activa i
d’atenció emocional. Vuit Picaportes –veïns i veïnes del mateix barri
que assessoren i aconsellen gratuïtament el seu veïnat visitant totes i
cadascuna de les llars- estan picant les portes d’aquests habitatges on
viuen persones grans soles, per detectar i identificar totes les que podrien estar vivint en una situació de vulnerabilitat, soledat o aïllament.

Asesoría para la vacunación en los Centros Cívicos

L'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet endega una iniciativa per
redescobrir, valorar i conservar el patrimoni construït de la ciutat adreçada a tota la
ciutadania.
En el marc de la revisió i actualització del
catàleg i de l’inventari d’edificis i elements
protegits de la nostra ciutat, posem en
marxa una iniciativa que ens permeti, a
través dels vostres suggeriments, redescobrir, valorar i conservar el patrimoni
històric de Santa Coloma de Gramenet.
A tal efecte, i a través del web municipal,
es podran enviar, fins al 30 d'octubre, les
imatges amb els suggeriments d'una manera molt senzilla. Solament caldrà omplir
un breu formulari adjuntant la imatge o
imatges fetes i clicar el botó d'enviar. Així
de fàcil. Un cop rebudes, la comissió de
patrimoni municipal farà la valoració pertinent de tots aquells suggeriments ajustats
a les 4 categories segons la seva naturalesa
i nivell de protecció:

Edificis i elements del Catàleg. Són
elements, edificis o agrupacions d’edificis
d’interès històric, arquitectònic o tradicional
que per la seva importància cal mantenir-los.
Ambients Urbans. Són elements d’interès
històric-urbanístic i/o ambiental que per la
seva tipologia, homogeneïtat en la formalització de les façanes i coherència amb el context, es volen preservar per a la permanència
de la imatge de la ciutat tradicional.
Zones Arqueològiques. Són zones
d’interès arqueològic, paleontològic o
geològic.
Edificis i elements de l’Inventari.
Són elements, edificis o agrupacions
d’edificis d’interès històric o arquitectònic
secundari que convé preservar el seu valor
testimonial i, per tant, es poden enderrocar
documentant-los prèviament.
Tota la informació per participar d'aquesta
iniciativa a www.gramenet.cat/patrimoni

Santa Coloma, sede de la VI Cumbre
Iberoamericana de Género en 2022

El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un servicio para
facilitar la obtención de la cita para la vacunación COVID19. Todas
aquellas personas que no se hayan vacunado y estén interesadas en
hacerlo, tienen de plazo hasta el próximo 20 de julio para realizar los
trámites por internet presentando únicamente la tarjeta sanitaria.
Estas gestiones que contarán con asesoramiento se efectuarán en horario de tarde (de 17.00 a 20.00) y en los siguientes espacios: Centro
Cívico Fondo (lunes y jueves), Centro Cívico Raval (martes y viernes)
y Centro Cívico Llatí (miércoles).

40è aniversari de l'Escola de Música

La celebració dels 40 anys d'Escola s’ha centrat en el lema "40 anys, 40
concerts" concentrats bàsicament al voltant de la 3a Mostra Músic &
Roig, del 14 al 21 de juny, amb una trentena d'actuacions repartides
en diferents espais de la ciutat. També els tres concerts del cicle Can
Roig i Torres en concert que enguany ha arribat a la 35a edició, i els
sis de la Temporada de l'Auditori, dedicada als exalumnes, que han
fet possible complir amb l'objectiu de la celebració, una quarantena
d'actuacions musicals.

Convocatòria de subvencions a
entitats esportives per a l’any 2021
El proper mes de setembre s’obre la
convocatòria pública per a la concessió de
subvencions a les entitats esportives,
AMPAS i associacions per a l’any 2021,
d’acord amb les bases que es publicaran
properament al BOPB.
Podran sol·licitar subvenció les persones
jurídiques que siguin entitats sense ànim
de lucre, legalment constituïdes, que es
trobin degudament inscrites al Registre
de la Secretaria General de l’Esport, o
bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, i en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el moment
de la sol·licitud o que estiguin en període

de tramitació abans del corresponent
atorgament de la subvenció, condicionades
a la seva efectiva inscripció. S’hauran de
complir els objectius, projectes i activitats
proposats en el moment de la sol·licitud
que fomentin activitats físiques i esportives d’utilitat pública o interès social o que
promoguin una finalitat pública.
La documentació haurà de ser emplenada, lliurada i registrada a les oficines de
l’OIAC un cop s’hagi obert el període de
sol·licitud.
Més informació: https://www.gramenet.
cat/ajuntament/arees-municipals/esports/

C

Una delegación de Santa Coloma, encabezada por la alcaldesa Núria Parlon, ha
participado esta semana en el encuentro
de Granada. Parlon explicó el trabajo
que en materia de feminismo e igualdad
de género, especialmente desde La Ciba,
se está llevando a cabo desde nuestra
ciudad ante la Red UIM de Cooperación
Internacional al Desarrollo Local (RUDICEL).

Parlon elegida vicepresidenta

de la red rudicel
Precisamente, Núria Parlon ha sido elegida
como vicepresidenta de RUDICEL, lo que
supone un reconocimiento a la importancia y la transversalidad que tiene la
cooperación en nuestra ciudad. RUDICEL
integra a Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales, Consorcios, Asociaciones
Municipalistas, Universidades e instituciones vinculadas a la administración pública
en Iberoamérica. La red agrupa las instituciones que trabajan de manera solidaria
y comprometida en el apoyo para la capacitación, el intercambio de experiencias,
la generación de alianzas y el desarrollo
de líneas de investigación de directivos y
directivas y autoridades pertenecientes a
gobiernos locales de Iberoamérica.

> Durant l'any es fa el
manteniment preventiu
de tots els col·lectors i
embornals.
> Gràcies als treballs es
redueix molt la presència
de paneroles, rosegadors
i insectes.
> Aquest estiu
s’intensifica la campanya
actuant als embornals i
reixes de tota la ciutat.

D'

Santa Coloma de Gramenet será la sede
de la VI edición de la Cumbre Iberoamericana de Género del próximo año. La
candidatura colomense ha sido la elegida
en el transcurso de la Semana del Municipalismo en Iberoamérica que organizó la
Unión Iberoamericana Municipalista
(UIM) en Granada.

SERVEI
DE CONTROL
DE PLAGUES
A L'ESTIU

NYA

P
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agenda
Mostra Internacional de
cinema gai i lesbià FIRE Sntk

Les Impuxibles presenta 'Fam'
al Sagarra dins del Festival Grec 21
Aquest 2 de juliol (18h) la companyia Les Impuxibles encapçalada per les
germanes Clara i Ariadna Peya presenten l’espectacle Fam al Teatre Sagarra
dins de la programació del Festival
Grec 21.

Avui 2 de juliol (18 h) a la Biblioteca
Singuerlín - Salvador Cabré es fa la projecció
del documental «MELH. Armand i la
historia de un movimiento» i posterior
col·loqui amb els seus protagonistes. L’accés
és gratuït, però l’aforament està limitat i cal
inscripció prèvia a lgtbi@gramenet.cat.
Es tracta d’un documental produït pel Casal Lambda conjuntament amb L’Amore È
Uguale que narra la història del naixement
del moviment LGTBI a Espanya en un context on les Corts feixistes legislen, persegueixen i castiguen les dissidències sexuals
amb la llei de perillositat i rehabilitació
social. Aquest fet és el detonant perquè
un petit nucli de tres persones decideixi
fer front, el MELH (Moviment Espanyol
d’Alliberació Homosexual).
Amb el seu testimoni, el documental reconstrueix el naixement i el creixement del
moviment LGTBI a l’estat espanyol.

Rodamons – Vine a la plaça

ma i la solució. Allò que comença com
un rèquiem pel descans dels cossos, es
transforma en un himne/dansa per la
diversitat, pels afectes, les accions, les
passions…
FAM ha esgotat totes les localitats des del
dia de la seva estrena.

Aquesta és una oportunitat única de
poder gaudir d’un assaig obert abans de
la seva estrena oficial al Mercat de les
Flors. Santa Coloma és l’única ciutat on
es representaran espectacles del festival
fora de Barcelona.

L’altra producció del Grec que es podrà
veure al Sagarra serà l’espectacle El Fingidor una recreació poètica sobre la figura
i l’obra de Fernando Pessoa a càrrec de la
companyia Pep Tosar, els dies 9,10 i 11
de juliol.

Les sis intèrprets de FAM es presenten
com sis arxius vivents, sis documents de
carn i ossos, i ens conviden a preguntar-nos quina manera ens relacionem
amb nosaltres mateixes a través de
l’autoestima i, amb altres, a través de les
relacions sexoafectives, per descobrir
que el cos és al mateix temps el proble-

Reserves d’entrades a la plataforma
habitual teatresagarra.koobin.cat,
amb aforament limitat.
Estan convidats de manera especial tots
els socis i abonats del Sagarra Club.

Vuelve 'Santako School Of Rock',
el curso de verano de rock de la UB
Periodistas musicales, docentes universitarios, promotores, músicos y escritores
impartirán clases en la segunda edición
del curso, del 5 al 9 de julio, en Can
Sisteré.
Santako School of Rock vendrá acompañado de la inauguración, el 5 de juliol
(20.30 h), de la exposición «Mujeres del
rock» con fotografías de Rosario López,
Clara Orozco, Xavi Mercadé, Hara Amorós, Lluís M. Muntaner , Jordi Vidal y Mario Olmos. Para asistir a esta inauguración
es necesario enviar un mail a cultura@
gramenet.cat

Els dimecres de juliol, a les 19 h, gaudirem d’un cicle especial de Rodamons a
quatre places de la ciutat. De la mà de la
cooperativa COMSOC – Comunicació
Social parlarem dels drets humans i amb
música, gest, paraules i animació. La
primera sessió serà el 7 de juliol (19 h)
amb «Cantant contes d'aquí i d'allà» de
Carles Cuberes a la Plaça de les Cultures.
D’altra banda a la Biblioteca Central els
dies 5 i 8 de juliol (18 h) dos contes presencials de Rodamons amb la companyia
La Minúscula. Cal inscripció prèvia.
Rodamons és una programació vinculada
a la secció infantil del Fons Documental de
Solidaritat i Cooperació JOAN GOMIS de la
Biblioteca Central que es du a terme des de
l’any 2008. Enguany és la primera vegada que
es fa també a quatre places de Santa Coloma.
Els espectacles són per a tots els públics.

Cursos a The Corner
El centre The Corner organitza els
següents cursos:
Publicació pàgines Web (90h)
Del 02 al 31 de juliol
De dilluns a divendres, de 08.00 a 12.30 h
Modalitat: online
Eines Google (90h)
Del 05 al 28 de juliol
De dilluns a dijous, de 16.00 a 18.00 h
Modalitat: online

Docufòrum a La Ciba
'Guerra i repressió'

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.

Dimecres 7 de juliol (18 h) visionat del
documental «Que mi nombre no se borre
de la historia», que narra els successos de
les Trece Rosas, explicats en primera
persona per les seves companyes de
militància. Debat posterior conduit per la
Maria Pilar Molina Javierre, doctora en
Història, catedràtica d’ensenyament
secundari i autora de «La Presó de Dones
de Barcelona, Les Corts (1939-1959)».

Organiza la Universidad de Barcelona
(UB), a través sus cursos de verano 'Els
Juliols UB', en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Coloma.

Inauguració de #LaCibaDigitalSummer

Acte presencial a la Biblioteca Central de
Santa Coloma de Gramenet. Inscripcions
prèvies a: lacibainfo@gramenet.cat
Streaming al Canal de Youtube de La
CIBA: https://laciba.gramenet.cat/RepublicanesGuerra

Concert de Cant

El 5 de juliol, a partir de les 10 h, es
farà l’acte d’obertura de la primera Escola
d’Estiu de l’Espai de recursos per a dones,
La CIBA, i a partir de les 18 h s’impartirà la
primera sessió del taller de ràdio «Crea els
teus podcasts. La ràdio violeta».
L’aproximació al món digital i tecnològic
serà el fil conductor dels tallers formatius
del 5 al 16 de juliol. La superació de la
segregació per sexes en alguns estudis i la
lluita contra les desigualtats i bretxes de
gènere en l’àmbit digital, esdevenen els objectius principals de l’activitat de l’Escola.
Les places per participar-hi són limitades
i les inscripcions prèvies s’han de fer a
https://laciba.gramenet.cat/DigitalSummer
Totes les activitats es faran presencialment a La CIBA (Passeig de Llorenç Serra,
64. Santa Coloma de Gramenet).

El 8 de juliol (19 h) a l'Auditori de Can
Roig i Torres es farà el VII concert de Cant
de l'Escola Àgora, on tot l’alumnat mostrarà
el seu desenvolupament musical interpretant cançons acompanyats pels músics Erik
Segel (piano) i Frederico Vannini (guitarra) com a cloenda del curs 2020-2021.
Aforament limitat.
D’altra banda, el dimecres passat Món Musical (Col·legi Fuster) va fer el seu concert de
final de curs a l’Auditori. Tant alumnes com
familiars van quedar molt contents, ja que
aquest any es va poder celebrar, i agraeixen
a l’Ajuntament la cessió d’aquest espai.

