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L’Ajuntament dona un nou impuls
a 'Santa Coloma, Ciutat Universitària'
La signatura d’un nou conveni amb la UB i la Fundació
IL3-UB consolida l’Escola Universitària d’Estiu

L’alcaldessa presideix el Consorci Universitari del
Centre Associat de la UNED Província de Barcelona

Des de «Santa Coloma, Ciutat Universitària»,
l’Ajuntament ha impulsat aquesta setmana la seva
implicació amb el món universitari amb l’objectiu
d’apropar-lo, cada dia més, als ciutadans i ciutadanes i
consolidar-lo com a projecte de docència, recerca i
transferència a la societat. La signatura d’un nou conveni
entre la Universitat de Barcelona, la Fundació Institut de
Formació Contínua-IL3 de la mateixa universitat i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha permès la
consolidació de l’Escola Universitària d’Estiu que oferirà
cursos en les edicions dels anys 2021-2024 dins de la
programació de «Els Juliols UB».
Per a l'alcaldessa Núria Parlon, "aquest és un important pas
en el projecte «Santa Coloma, Ciutat Universitària», que ha
de suposar noves oportunitats de formació i progrés per a la
ciutadania i per a la societat en general. Alhora que ens ajuda a consolidar-nos com a ciutat amb un projecte universitari sòlid i amb moltes perspectives de creixement futures amb
el Campus de l’Alimentació de Torribera i les institucions que
formen part d’aquest gran hub dedicat al món acadèmic, la
recerca, la investigació i la docència especialitzat en salut i
nutrició".
Per aquest estiu, els cursos que s’han organitzat són «Nutrició i Esport», sobre la nutrició de l’esportista i la seva
aplicació i que compta amb la col·laboració del Campus de
l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona;
i «Santako School of Rock» en què professors, periodistes,
músics i productors han apropat aquest estil musical del
segles XX i XXI des d’àmbits com la història, la perspectiva
social i la cultura.
Dins de «Santa Coloma, Ciutat Universitària», l’alcaldessa
de Santa Coloma presidirà durant el proper any el
Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED
Província de Barcelona. El Consorci té com a objectiu la
promoció i el desenvolupament de l’ensenyament a distància a la província de Barcelona i, de forma específica,
el sosteniment i la direcció superior del Centre Associat,
com a unitat d’estructura acadèmica de la UNED. Coincidint amb la presidència, l’any 2022 es compliran 30 anys
de la posada en marxa de la seu de la UNED a la ciutat,
ubicada a La Torre del Recinte de Torribera, en què
s’imparteixen els graus de Dret, Educació Social, Pedagogia, Psicologia i Treball Social; a més del Curs d’Accés a la
Universitat (CAD), i anglès.
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Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

Signatura del conveni amb la UB i IL3-UB
L’acte de signatura del conveni va tenir lloc el dilluns 5 al
Centre d’Art Contemporani Can Sisteré i va comptar amb
la participació de l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; el rector de la Universitat de Barcelona,
Joan Guàrdia; i el representant/director de la Fundació
Institut de Formació Contínua-IL3 de la Universitat de
Barcelona, Guillem Iñíguez. Amb aquest compromís,
l’Ajuntament aportarà 29.146 euros per a la programació
de l’Escola Universitària d’Estiu dels propers anys a la
ciutat de Santa Coloma.
Gràcies al conveni signat, quaranta ciutadans i ciutadanes
han pogut assistir als cursos de manera gratuïta.

La ciutat reuneix en aquest
projecte a les entitats de
docència, recerca i atenció
hospitalària de la ciutat amb
l’objectiu de fomentar la
relació entre la ciutat i el món
universitari i potenciar així la
transferència de coneixement.
En formen part la Universitat
de Barcelona, amb el Campus
de l’Alimentació de Torribera;
la Universidad Nacional de
Educació a Distància (UNED), a
través del Consorci Universitari
del Centre Associat de la UNED
Província de Barcelona; la Fundació de l’Hospital Esperit Sant
(FHES) i el Parc Salut Mar-Centre Dr. Emili Mira i l’Ajuntament
de Santa Coloma.

Podem sentir-nos orgullos@s i treure pit: la nostra ciutat compta amb quatre centres de formació universitària de primer nivell amb equipaments excepcionals on la ciutadania pot cursar estudis superiors, a partir d'una oferta que inclou
més d'una vintena de graus, postgraus, màsters i especialitzacions. Tenim un campus d'excel·lència internacional especialitzat en alimentació i salut —el Campus de l'Alimentació de la UB al Recinte Torribera— on es realitzen investigacions científiques internacionals i recerca, a més d'impartir graus com el de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, entre
altres. En conjunt suposen grans oportunitats de formació i accés al mercat laboral per a la ciutadania que cal aprofitar.
És un fet que les empreses demanden treballadors i treballadores cada cop més especialitzades i que l'àmbit de l'alimentació i salut constitueix un pol d'atracció amb moltes potencialitats que cal reivindicar. En aquest sentit, les administracions públiques i institucions hem d'impulsar i fomentar l'accés de la ciutadania a aquests estudis superiors cada
cop més especialitzats. En aquesta línia, des de l'equip de govern seguim apostant pel projecte «Santa Coloma, Ciutat
Universitària», que és un exemple de com la suma de voluntats compartides de les institucions que en formen part, entre elles la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament, està suposant el creixement dels projectes en comú com el Campus
de l'Alimentació de Torribera cada cop més vinculat a la ciutat.
Aquesta setmana hem fet un pas més d'aquest projecte de progrés amb la consolidació de l'Escola Universitària d'Estiu,
programa formatiu «Els Juliols de la UB» al nostre municipi. Hem signat un conveni amb la UB i amb l'Institut de Formació Contínua-IL3 amb què confirmem la solidesa d'un projecte universitari assentat a la ciutat i amb moltes perspectives de creixement gràcies al treball conjunt de les institucions que formen part d'aquest gran hub dedicat al món
acadèmic, la recerca, la investigació i la docència especialitzada. Tenim molts motius per ser optimistes i orgullos@s
de la ciutat on vivim!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci
la ciutat
El Servei d’Orientació Laboral atén 2.000
persones durant el primer semestre de l'any

La Junta de Govern Local, en data 13 d’abril de
2021, va aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte per les obres de pavimentació de
diversos carreres en el municipi de Santa Coloma
de Gramenet per l’any 2021”, redactat pel senyor
Josep Míguez, amb un pressupost d’execució per
contracte de 309.729,76 € (IVA inclòs).
L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació
pública, per un termini de 30 dies, exposat al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del dia
30 d’abril al 18 de juny de 2021 i publicat a la seu
electrònica de l’Ajuntament el 22 d’abril de 2021 i
al BOP de Barcelona en data 6 de maig de 2021, per
tal que pogués ser examinat per totes les persones
interessades i deduir-se’n en el seu cas les reclamacions i al·legacions que consideressin pertinents,
de conformitat amb el que preveuen els articles
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya i 37 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS)
no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació
al mateix durant el període d’informació pública,
per la qual cosa, i tal i com diu l’Acord esmentat anteriorment, aquest projecte resta aprovat
definitivament a l’endemà de la darrera publicació,
publicant-se de conformitat amb el que preveu
l’article 38.2 del ROAS al BOP de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d’anuncis, al web municipal i Full municipal.

Durant el primer semestre de l'any, el
nombre de consultes gestionades a través
del Servei d’Atenció Immediata ha estat
de 7.777
El Servei d’Informació i Orientació
Laboral de Grameimpuls ha atès 2.133
persones els primers sis mesos de l’any, de
les quals 1.991 (941 homes i 1.050 dones)
han estat assessorades en modalitat
presencial i 142 (61 homes i 81 dones) en
format telemàtic. En el mateix període, el
nombre de consultes que s’han fet a través
del Servei d’Atenció Immediata, és a dir,
sense cita prèvia, ha estat de 7.777 (46%
d’homes i un 54% dones) i s’han gestionat
més de 10.000 trucades, el que significa
que se n’han atès més de 1.600 de mitjana
al mes des de gener.

Reurbanització del
carrer Prat de la Riba

El termini d’execució previst de les obres
és de 5 mesos. El pressupost d’execució per
contracte és de 767.196,54€

Més informació: www.grameimpuls.cat,
al telèfon 93 466 15 65 o a l’aplicació per a
dispositius mòbil o tauletes de Grameimpuls.

Programa de control
de plagues a Santa Coloma

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en
el termini d’un mes comptats des del dia següent
al de l’última publicació en el BOPB, DOGC, tauler
d’anuncis, web municipal i Full Informatiu o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant
el corresponent Jutjat contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a l’última publicació.

Projectes de cooperació
al desenvolupament 2021
P
AM A

NYA

Es mantindrà la situació de l’enllumenat
públic a façana, tot renovant làmpades
i lluminàries. Es farà el soterrament del cablejat aeri: electricitat, telecomunicacions,
etc, es renovarà la xarxa d’aigua i gas natural i s'instal·larà un nou col·lector T130
d’acord amb el Pla director de clavegueram, que permetrà desviar les aigües del
c. Gaspar i col·laborar quan entri en càrrega la part superior de Prat de la Riba.

(SOC) posant en contacte treballadors i
treballadores amb les empreses.

D'

L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la
seguretat per al vianant, reduir velocitats i
endreçar l’aparcament i els serveis.
L’inici i final d’aquest tram de carrer
(entre c. Balears i c. Gaspar) esdevindrà
l’entrada i sortida del futur Barri per a
Vianants “Cementiri vell”. Es deixa la filera
d’aparcament, però situada a la dreta (sentit baixada), que és també on es situaran
els contenidors de residus. A la vorera esquerra (sentit baixada) es situa l’arbrat: 13
unitats de Pistacea Chinensis, per millorar
la qualitat mediambiental.

joria de les persones que han estat ateses
de forma presencial o telemàtica són de
Santa Coloma (82,7%). Les sessions estan
dirigides per personal tècnic especialitzat
en l’àmbit sociolaboral. Grameimpuls
actua com a agència de col·locació autoritzada pel Servei d'Ocupació de Catalunya

C

Dels prop de 2.000 assessoraments fets a
les oficines centrals, la majoria han estat
relacionats amb els canals de recerca de
feina, l’oferta formativa o els processos
de selecció. Aquest recurs presencial es
complementa amb el Servei d’Atenció Telemàtica que, des del maig de l’any passat,
s’ofereix a la ciutadania en forma de trucada o videotrucada. Per procedència, la ma-

ESTIU

El dimecres 14 de juliol, de 18 a 19 h, hi
haurà una sessió informativa online per
resoldre dubtes sobre aquesta convocatòria.
Inscripcions: cooperacio@gramenet.cat.
L’estudi, el seguiment i l’avaluació dels
projectes va a càrrec del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (FCCD),
segons un conveni amb l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet.
Podeu trobar la informació sobre projectes de cooperació anteriors finançats a les
convocatòries d’altres anys a: www.fonscatala.org o al Departament de Cooperació i
Solidaritat. Fins al dia 3 d´agost està oberta
la convocatòria de subvencions.

Oficina de atención
de la Defensora
Amb la calor s’incrementa la presència
d’animals que poden provocar molèsties i
l’Ajuntament intensifica els medis de
control. S’han incrementat per tal de
garantir el control, eliminació i desinfecció. L’acció abasta treballs de neteja
d’embornals, campanyes de sensibilització, rentatge i desinfecció dels contenidors
i reforç de la neteja en zones i períodes
sensibles en aquests mesos de més calor.

riurbanes sempre que tinguin aigua i ragi
un mínim cabal (Bota, Sant Roc i Alzina)
per comprovar l’estat de l’aigua.

Parc Fluvial del Besòs: S’han iniciat
els mostrejos i tractaments contra la
presència de mosquits a l’entorn del Parc
fluvial del Besòs. El tractament sobre les
larves que viuen als llims del Besòs s’ha
mostrat efectiu al llarg dels anys que s’ha
estat efectuant.

Aus urbanes: L’ordenança municipal
prohibeix donar-los menjar per evitar que
amb les seves deposicions, o per contacte
amb les potes, escampin paparres i altres
insectes que poden picar o transmetre
malalties.

Sorrals: Es fa una analítica anual a tots
els sorrals de les escoles i a totes les places,
parcs públics i espais canins de la ciutat.
Piscines municipals: L’Ajuntament
encarrega una auditoria anual de les 5
piscines de la ciutat que tenen usos públics
(Fondo, Can Zam, Raval, Torribera i CEE
Josep Sol).
Fonts naturals: L’Ajuntament fa dues
analítiques anuals a les fonts naturals pe-

Mosquit tigre: S’han d’eliminar els
llocs on puguin multiplicar-se les larves,
mantenint els patis i balcons sense racons
amb aigua estancada, que és on creixen les
larves. No és efectiu fumigar ni utilitzar
insecticides.

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 lunes a viernes,
93 462 40 12 o 627 709 730 (también
por whatsapp) / defensora@gramenet.cat.

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

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), on
s’atenen les incidències. Aquest treball
conjunt és imprescindible per aconseguir que la ciutat estigui lliure de
plagues i més neta.

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
El podcast 'La CIBA On Air'
dona veu a les dones

El Pompeu Lab, de vacances

El Centre Pompeu Lab tanca per vacances. Tornarem a setembre amb
dos interessants fab labs: «Dibuix a l’aire» (per nens i nenes) i «Llegim
amb impressió 3D» (per a joves a partir de 14 anys). Aquests tallers
es realitzaran en col·laboració amb el CIM, el Centre Tecnològic de la
Universitat Politècnica de Catalunya. Informació i inscripcions properament a la pàgina web a través de www.gramenet.cat/pompeulab
o per correu electrònic a pompeulab@gramenet.cat. D’altra banda, el
proper divendres 16 de juliol, els pirates Gràmina Neta i el seu fidel
Columbus duran a terme el sorteig dels premis de l’activitat «Pirates
del Besòs», que s’emetrà a les 19h pel Canal Gramenet de Youtube a
www.youtube.com/canalgramenet

La Ciba, el centre de recursos per a
dones, ha posat en marxa una programació de podcasts per donar un altaveu al
feminisme i impulsar el paper de les
dones en les tecnologies. En el marc de
l’Escola d’Estiu de La Ciba, el centre de
recursos per a dones de Santa Coloma de
Gramenet, i dins de #LaCIBADigitalSummer, s’ha estrenat «La CIBA On Air», un
altaveu per difondre no només els projectes del centre si no també iniciatives i
aportacions de les dones des de diferents
àmbits.

«La CIBA On Air» es va estrenar dilluns
passat amb el podcast setmanal, Ona
Lila, un programa que dona veu a La
Ciba, als seus projectes i activitats, a més
de tractar temes més específic i especialitzats en matèria d’igualtat i feminisme.
La programació inclou els dimarts La
Caixa de Pandora, dedicat a la recuperació de la memòria històrica amb periodicitat quinzenal. Els dimecres, cada dues
setmanes, és el dia de Are you ready
books, una mirada feminista el món
literari. Els dijous s’aborda la actualitat
amb l’espai Material Girls i els divendres
la ràdio fórmula musical a càrrec de Dj
Siamiss.
#LaCIBADigitalSummer és una proposta que, de manera lúdica, feminista i
innovadora, té per objectiu apropar les
competències digitals i tecnològiques
a la ciutadania de Santa Coloma de
Gramenet 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

El catàleg de formació del Servei d’Orientació Laboral en línia de
Grameimpuls incorpora un nou taller dedicat a les habilitats directives. El curs, de 8 hores de durada, permetrà treballar tècniques
d’identificació de problemes, el lideratge i la gestió d’equips, entre
d’altres. El taller s’oferirà en format virtual. La inscripció al curs s’ha
de fer a través de la pàgina web (www.grameimpuls.cat, apartat «Píndoles formatives»). Més informació al 93 466 15 65.

Escola d’estiu del voluntariat

La programació de l'Escola d'Estiu
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 endinsarnos 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.

C

NYA

ESTIU

La temporada 2020-2021 de actividades
deportivas para la gente mayor ha finalizado este mes de julio con un gran éxito de
participación. Más de 300 personas se han
distribuido en los 18 grupos que se han
repartido por las diferentes instalaciones
municipales: Polideportivo Nuevo, Raval,
la Bastida, Juan del Moral y Colegio
Primavera.
Además, se han añadido diferentes
propuestas que han complementado la actividad deportiva. Destaca el grupo de Tai
Txi con 12 participantes, los dos grupos
de Baile en línea con 54 participantes y el
grupo de Marcha Nórdica con 14.

jardineria o vegetals a dins dels jardins o
horts privats. Davant una situació de risc
s’ha de trucar immediatament al 112 o al
092 de la Policia Local de Santa Coloma de
Gramenet.
Us demanem especialment l’esforç de tots
fent un bon ús de la muntanya i gaudint
de la Serralada amb prudència per anar
millorant les condicions de sostenibilitat
del nostre medi natural.

om
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s a n t a c olo m

En total han sido casi 400 personas
mayores de 60 años que, con todas las
medidas de seguridad e higiénicas, han
continuado practicando actividad física
en Santa Coloma de Gramenet a pesar de
la pandemia.
El Servicio municipal de Deportes ya
trabaja y prepara el nuevo curso: nuevas
propuestas, mejora en el diseño de las actividades existentes, redistribución de grupos en las instalaciones municipales, etc.
En definitiva, se trata de mejorar y ampliar
todas aquellas actividades y propuestas
que la pandemia no ha permitido realizar
durante esta temporada.

Els millors productes
de Santa Coloma
arriben a casa teva

aquí pots
COMPRAR
ONLINE
c

Està prohibit llençar coets o petards, jugar
amb foc i fer fogueres en tots els barris de
Santa Coloma que es troben a menys de
500 metres en línia recte a la zona forestal. No es poden fer crema de restes de

Éxito de las actividades deportivas
para gente mayor

P
AM A
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Mesures per la població

El centre TAU Formació posa en marxa diferents cursos pels proper
mesos. Del 19 de juliol a l’11 de novembre (amb vacances a l’agost) es
fa Comptabilitat avançada, dilluns i dimecres de 18.30 a 21.00 h. El
curs Comerç electrònic i botiga virtual va del 14 d’agost al 4 de novembre, dimarts i dijous de 18.15 a 21.15 h. I, finalment, curs de Personal branding, del 9 de novembre al 14 de desembre, dimarts i dijous
de 18.15 a 21.15 h. Tots tres són en modalitat mixta. Més informació:
93 386 26 97 i https://edu.tauformar.com/

Escaneja aquest
codi QR per
accedir-hi:

Dispositiu de prevenció d’incendis forestals
Santa Coloma disposa d’un cos de bombers
que en pocs minuts pot arribar a la zona
de foc i disposa també de tot l’operatiu de
bombers de la Generalitat de Catalunya,
de l’Agrupació per la Defensa Forestal
(ADF) i de l’operatiu de vigilància de la
Diputació de Barcelona així com una bona
xarxa d’hidrants estesa per tots els barris,
a més d’un dipòsit de prevenció d’incendis
a la carena del Puig Castellar de 300m3 per
servei dels helicòpters d’extinció. Els mesos
previs al període de risc també es protegeixen les zones de carenes amb tallafocs.

Cursos subvencionats a TAU Formació

Els podcats estan
a la plataforma
ivoox.com.

Campanya de prevenció d’incendis
forestals a Santa Coloma
Santa Coloma disposa d’una superfície
forestal important que s’estén al costat
dels barris de la ciutat. Durant el mes de
juny i fins el final del període de màxim
risc, entre setembre i octubre segons la
climatologia de l’any, es disposa
d’operatius de vigilància permanent que
garanteixen la ràpida identificació de
qualsevol incidència.

Els propers dies 13, 14 i 15 de juliol es durà a terme l’Escola d’Estiu del
Voluntariat. Enguany l’edició serà en línia i oferirà activitats formatives gratuïtes per a persones voluntàries, coordinadors i coordinadores
de voluntariat i responsables d’entitats. Per a més informació sobre el
programa i les inscripcions entreu en aquest enllaç: https://voluntariat.gencat.cat/escola-destiu-del-voluntariat/eev-2021/

bretxes (d’accés, d’ús i de creació) a les
que s’enfronten les dones i incrementar
la seva ocupabilitat en un sector tan
clua com el de les professions de caire
digital.

a
a.c

t

El nou projecte, que té l’objectiu de posar
en valor i reconeixement el feminisme,
inclou la producció de quatre podcasts i
un espai de ràdio fórmula que s’emetran
periòdicament mitjançant el canal que
s’ha creat a la plataforma Ivoox.

Taller sobre habilitats directives

El teu marketplace local
https://comprasantacoloma.cat/ca
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El Fingidor, una radiografia sentimental
de Pessoa s’estrena al Sagarra
Després de l’èxit la setmana passada de
les dues representacions de Fam amb la
companyia Les Impuxibles, les coproduccions amb el Festival Grec de Barcelona
continúen aquesta setmana amb un segon
espectacle. Els dies 9, 10 i 11 de juliol
(19 h) aterra al Teatre Sagarra El Fingidor, una recreació poètica sobre la figura i
l’obra de Fernando Pessoa a càrrec de la
companyia de Pep Tosar. Santa Coloma és
l’única ciutat on es representaran espectacles d’aquest festival fora de Barcelona.

DIVENDRES 9 DE JULIOL
Plaça en joc (activitats infantils organitzades per El Burro dels Jocs), de 19 a 21 h.
- Pl. Mediterrània: Espai per als més
petits i petites (de 0 a 6 anys) i taller de
maquillatge
- Pl. del Rellotge: Andròmines
- Pl.del Llatí: Espai de circ
- Pl. Santa Rosa: Jocs d’aigua
- Pl. Catalunya: Joc lliure i creatiu. Jocs
d’aigua. Jocs de taula gegants (Tata Inti)
Activitats esportives, 19.30 h.
Pl. de Xavier Valls
Carpa Punt lila, de 19 a 24 h.
Pl. del Rellotge
Carpa Punt Lila ‘Lanzadera Fest’, de 19 a
20.30 h. Mas Fonollar
Cinema a la fresca. «Mascotas 2», 21 h.
Pl. de l’Amistat
Activitats infantils. «Unicicles elèctrcis i
jocs gegants», de 19 a 21 h.
Pl.de les Cultures

DISSABTE 10 DE JULIOL
Plaça en joc (activitats infantils organitzades per El Burro dels Jocs), de 19 a 21 h.
- Pl. Mediterrània: Espai per als més
petits i petites (de 0 a 6 anys) i taller de
maquillatge
- Pl. del Rellotge: Gran ludoteca de jocs
tradicionals
- Pl. del Llatí: Andròmines
- Pl. Santa Rosa: Espai de circ
- Pl. Catalunya: Joc lliure i creatiu. Jocs
d’aigua. Jocs de taula gegants (Tata Inti)

poetes: Federico García, sobre García
Lorca, Poseu-me les ulleres, sobre Vicent
Andrés Estellés o La casa en obres, sobre
Blai Bonet, Nocturn de Antonio Tabucchi,
Poemes a Nai de Miquel Àngel Riera, i
Sa història des senyor Sömmer de Patrick Süskind. Ara, repeteix l'experiència
basant-se en Pessoa.
La companyia liderada per Pep Tosar vol
reflexionar des del punt de vista estètic i
teatral amb els seus espectacles sobre la
condició humana i la seva diversitat.

Encara avui, en ple segle XXI, els versos
de Pessoa s'adrecen directament al cor i a
l'ànima de qui els llegeix. Un dels qui s'han
sentit interpel·lats per la poesia de l'artista
és Pep Tosar, un director, actor i autor que
ja ha creat altres espectacles pluridisciplinaris basats en la vida i obra de coneguts

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.

Al Mas Fonollar la Lanzadera Fest

Concert solidari
amb el Sàhara

La Lanzadera Fest és un festival de
música coorganitzat per diversos grups
emergents de la ciutat. La iniciativa parteix
d'un procés participatiu dut a terme amb
els grups durant el mes de juny i pretén
donar espai a la creació musical colomenca.
Totes les tardes de divendres del mes de
juliol es pot gaudir de dos concerts de 18 h
a 20.30 h al pati del CRJ Mas Fonollar.
La Lanzadera Fest arrenca aquest divendres
9 de juliol amb Konkordia i Noir Silence. Seguiran les actuacions de Barbo i El Ferchu el
divendres 16, i de Laura Lázaro i Dj Daler el
divendres 23. Per últim, el divendres 30, el
festival tancarà amb el Dj Paunlao i Kausto.
L’entrada és gratuïta però cal inscripció
prèvia a través del web que trobareu a
l'Instagram de @lalanzadera.fest o al web
de l’Ajuntament.

La Biblioteca Central tancada per obres

Aquest dissabte 10 de juliol (19.30 h),
el pati del Centre de Recursos Juvenils Mas
Fonollar acollirà el concert Hadha ma
taguid Tamisu amb música tradicional
sahrauí, una actuació de la banda colomenca El Toni, El Pako i El Aitor, i Les 3 Bessones
per tancar el cartell. L’obertura de portes
serà a les 18h amb entrada lliure però un
aforament limitat de 100 persones. Hi haurà
una botigueta solidària per recaptar fons.

Final de curs,
d’Art and Move

Carpa Punt lila, de 19 a 24 h.
Pl. del Rellotge
Cinema a la fresca. «Men in Black International», 21 h. Pl. de l’Amistat

DIUMENGE 11 DE JULIOL
Plaça en joc (activitats infantils organitzades per El Burro dels Jocs), de 19 a 21 h.
- Pl. Mediterrània: Espai per als més
petits i petites (de 0 a 6 anys) i taller de
maquillatge
- Pl. del Rellotge: Jocs d’aigua
- Pl. del Llatí: Gran ludoteca de jocs tradicionals
- Pl. Santa Rosa: Andròmines
- Pl. Catalunya: Joc lliure i creatiu. Jocs
d’aigua. Jocs de taula gegants (Tata Inti)
Carpa Punt lila, de 19 a 21 h.
Pl. del Rellotge

A partir del 12 de juliol la Biblioteca
Central tancarà al públic durant tres mesos
per les obres de canvi del sistema de
climatització de fred i calor. Es tracta d’una
instal·lació de millora d’eficiència energètica, menys consum i menys emissions a
l’atmosfera, cuidant el medi ambient amb
un control domòtic de les estances, de la
temperatura i amb la renovació constant de
l’aire interior per aire net.
A fi de donar el màxim de cobertura
horària al conjunt de la Xarxa de Biblioteques, les biblioteques de Can Peixauet i
Singuerlín-Salvador Cabré ampliaran el
seu horari i estaran obertes de dilluns a
divendres de 15.30 a 20.30 h, i els matins
de dimarts, dimecres i dijous.

Per tant així queda l’horari d’estiu —fins
al 10 de setembre— de les 3 biblioteques
que romanen obertes:
Biblioteca Singuerlín – Salvador
Cabré i Biblioteca Can Peixauet
• De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
• Dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 14 h
Biblioteca del Fondo
• Dilluns, dimarts, dimecres i dijous,
de 15.00 a 20.30 h
• Divendres de 10 a 14h
Dissabtes i festius, les tres biblioteques
estaran tancades.

L’Escola de Ball, Art and Move, fa el
proper 13 de juliol (19.00 h) la seva
gala de final de curs al Teatre Sagarra. El
preu de les entrades és de 6 euros i les
podeu adquirir a la seu d’aquest club de
ball esportiu al carrer Sant Carles, 37. Més
informació a artandmove@gmail.com.

Rodamons – Vine a la plaça
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
segona sessió serà el 14 de juliol (19 h)
amb «Contes en clau de Sol» de Jordi
Tonietti a Plaça Santa Rosa.

