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Interior consolida la plantilla de agentes
en Santa Coloma con 13 efectivos
La Policía Local también reforzará su plantilla
con 12 agentes durante 2021

La ciudad mantiene un nivel de seguridad elevado,
según los datos del primer semestre

El Departamento de Interior
consolida el equipo de agentes en
la comisaría de Santa Coloma de
Gramenet con 13 efectivos. Este
personal había sido destinado de
forma provisional y extraordinaria
el año pasado. El conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena, así lo
confirmo a la alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet, Núria
Parlon, en la Junta Local de
Seguridad celebrada el pasado
viernes, 9 de julio.
Durante la reunión, también se
informó de los datos de la comisión de delitos durante el primer
semestre del año, que confirman
que Santa Coloma es una ciudad segura, en la línea de otros
municipios cercanos. Joan Ignasi
Elena destacó que ha habido una
ligera disminución de los hechos
delictivos respecto al 2019, y
paralelamente se ha producido un
incremento de la resolución de los
delitos: "Todo ello responde a la intensidad de las medidas, no solo al
aumento de efectivos y medios, sino
también a la eficacia y coordinación
entre policía local y Mossos d’Esquadra".

El 9 de julio se reunió la Junta Local de Seguridad, con la participación de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y del Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

De acuerdo con los datos de la conselleria, los robos con
fuerza han disminuido un 22%; los delitos contra las personas han bajado un 3,3 %; aquellos contra el patrimonio
un 1,2 %, y los delitos contra la seguridad viaria un 16,7 %
en relación a los primeros seis meses de 2019, antes de la
pandemia.
La alcaldesa agradeció la presencia del conseller y destacó que "es muy importante continuar en la línea de esta
buena coordinación en una ciudad tan diversa, y mejorar
los medios tanto materiales como humanos para hacerlo,
y en este sentido valoramos positivamente la consolidación
de los 13 agentes en nuestra ciudad". También recordó
que la Policía Local reforzará su plantilla con 12 agentes
durante este año.

Santa Coloma,
mejorando
en seguridad
y civismo

Plan Especial Verano 2021,

por una ciudad segura y en buena convivencia

Durante la Junta Local de Seguridad también se dio
a conocer el Plan Especial de Verano 2021, basado en
operativos conjuntos de la Policía Local, el cuerpo de
los Mossos d’Esquadra (CME) y el Cuerpo Nacional de
Policía.
Este plan de choque prevé más presencia policial activa
en las calles y plazas de la ciudad y un incremento del
patrullaje en el espacio público. La prevención de los delitos, la mejora de la percepción de la seguridad ciudadana y de la convivencia, y el civismo son los objetivos
fundamentales del Plan de Verano 2021.

DISMINUCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS*
DELITOS
CON
FUERZA

-22,2%

* Resultado de la
comparativa entre
los 5 primeros meses
de 2019 y 2021

DELITOS
CONTRA LA
SEGURIDAD
VIARIA

-16,7%

DELITOS
CONTRA LAS
PERSONAS

-3,3%

DELITOS
CONTRA EL
PATRIMONIO

-1,2%

En la reciente Junta Local de Seguridad quedó claro que en el primer semestre del año han mejorado las cifras de seguridad en nuestra ciudad y que, en general, la media de delitos sigue siendo inferior a la mayoría de las grandes ciudades de
Catalunya. Los datos presentados por el Conseller d’Interior así lo avalan: se han reducido los delitos con fuerza (un 22%)
y los delitos contra la seguridad viaria (un 16,7%) entre otras cifras relevantes, respecto a antes de la pandemia. Y todo
ello es debido a diferentes aspectos pero quisiera destacar, especialmente, la magnífica coordinación y trabajo conjunto
que realizan los cuerpos de seguridad por y para nuestra ciudad —Mossos de Esquadra y Policía Local— y a la imprescindible colaboración ciudadana, que sigue siendo fundamental para prevenir y ayudar a combatir los delitos.
Desde el equipo de gobierno seguimos reforzando los equipos humanos y desplegando todas las medidas necesarias
en materia de seguridad, civismo y por una convivencia tranquila, porque para nosotros sigue siendo una prioridad,
aunque las cifras sigan mejorando. El verano pasado incrementamos la plantilla de la Policía Local y además se destinaron 13 efectivos de los Mossos d’Esquadra a nuestra ciudad que hemos conseguido que se consoliden por parte de
la Generalitat y que puedan seguir operando en estrecha colaboración con nuestros efectivos locales. Pero además, a
principios de junio activamos el Plan Especial de Verano que ha supuesto el aumento del patrullaje en la vía pública y
más operativos conjuntos del Cuerpo Nacional de Policía, Mossos y Policía Local. En conjunto, nos están ayudando a
que podamos decir que Santa Coloma es una ciudad segura.

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

Quiero aprovechar estas líneas para para hacer un llamamiento a la responsabilidad de toda ciudadanía frente al
aumento de contagios por la variante delta del Covid-19, por la necesidad de extremar precauciones y de respetar las
medidas de seguridad dispuestas, porque solo así podremos contener esta quinta ola. ¡La colaboración de tod@s es
vital, ahora más que nunca!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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Segona fase del projecte A-porta: contra
la soledat no volguda en la gent gran
El projecte d’apoderament veïnal
A-porta, de la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la
cooperativa ies-Med SCEL, s’està desplegant en una segona fase a 700 habitatges
més de Santa Coloma de Gramenet fins
al novembre. L’objectiu és millorar les
condicions de vida de la gent gran dels
barris de Can Mariner i 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.
Prop del 50% de les llars de persones
grans dels barris de Can Mariner i Centre
visitades han obert la porta de casa seva
per ser informades i entrevistades per les
Picaportes del projecte A-porta. Les
Picaportes són veïnes i veïns del mateix
barri que assessoren i aconsellen gratuïtament el seu veïnat, visitant totes i cadascuna de les llars per detectar possibles casos
de solitud no volguda i d’aïllament entre la
gent gran.
De les 700 visites previstes en sis mesos,
des del maig ja s’han visitat 232 llars amb
un percentatge del 47% d’entrevistes
realitzades, cosa que mostra com l’acollida
està essent molt positiva entre el veïnat,
majoritàriament persones grans majors de
70 anys que viuen soles.
Aquests són alguns dels resultats del porta
a porta que s’està desplegant a la ciutat
des de fa un mes i mig, i que es van donar
a conèixer durant la presentació de la
segona fase del projecte A-porta. A l’acte,

Balanç del primer
semestre del programa
d’Envelliment Actiu

L’Ajuntament de Santa Coloma ha
tancat el primer semestre de l’any amb una
valoració positiva del programa
d’activitats d’Envelliment Actiu. En total
s’han posat en marxa via online 55 activitats i s’ha complert amb el principal
objectiu: reconèixer i posar en valor
l’experiència i la important contribució
social de les persones grans a la societat.
Totes aquestes activitats han servit per poder treballar la independència, autonomia
i capacitat de les persones grans i també
per promoure una ciutat inclusiva per a
totes les edats, fomentant les accions intergeneracionals. Unes activitats que han
comptat amb les entitats de la ciutat i que
han dotat de qualitat tota la programació
amb un important índex d’acceptació sobretot en totes aquelles referents als tallers
manuals i a la temàtica musical.
Envelliment Actiu continuarà mantenint
el format online en el context actual de
pandèmia fins que la situació Covid-19
s’estabilitzi. Les activitats durant l’estiu
obriran un parèntesi i es reprendran al
mes d’octubre.

La Junta de Govern Local, en data 20 d’abril de
2021, va aprovar inicialment el projecte executiu anomenat “Projecte d’enderroc de l’edifici de
l’Ambulatori vell situat al carrer del Doctor Ferran
número 1, carrer de Sant Jeroni número 13 i carrer
del Safareig número 30”, redactat per l’arquitecte
tècnic Modest Mor i París i el seu pressupost per
coneixement de l’administració de 139.014,64 €
inclòs IVA, desglossat:
• Pressupost d’Execució per contracte de
133.497,04 € inclòs IVA i seguretat i salut
•Despeses directes:
- Honoraris direcció d’obra de 3.581,60 € IVA
inclòs.
- Honoraris coordinació de Seguretat i Salut de
1.936,00 € IVA inclòs

L'alcaldessa, Núria Parlon, amb una representació del grup de Picaportes i responsables de la CONFAVC i FAVGram

hi van assistir l’alcaldessa, Núria Parlon,
el president de la CONFAVC, Jordi Giró, i
el vicepresident 2on de la FAV Gramenet
(FAVGram), Alberto Cruzado, a més d’una
representació de l’equip de 8 Picaportes.
Un cop detectats els veïns i veïnes que
estan vivint una situació de vulnerabilitat,
soledat o d’aïllament i, per tal d’augmentar
la seva qualitat de vida i l’autonomia, les
Picaportes els estan assessorant sobre els
recursos de què disposen a la seva barriada i els ofereixen solucions a la seva
situació, ja sigui derivant-los al programa
«Sempre Acompanyats» de la Creu Roja,

als serveis socials de l’Ajuntament o bé els
fan acompanyament personalitzat.

Projecte A-porta

El projecte d'apoderament veïnal A-porta
és un programa social de la CONFAVC i
la cooperativa iesMed SCEL que a Santa
Coloma compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament i el Departament de Drets
Socials de la Generalitat. A més, és possible
gràcies a l'ajuda de la FAV de Santa Coloma,
l'AV de Can Mariner i el programa «Sempre
Acompanyats» de la Fundació 'la Caixa'
liderat per la Creu Roja i altres entitats que
van constituir el Grup d'Acció Social (GAS).

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 28
d’abril al 17 de juny de 2021 i publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament el 28 d’abril de 2021 i al
BOP de Barcelona en data 5 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.
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.

Nuevas señales 'Ciutat 30'
en accesos a la ciudad
Se han instalado las nuevas señales
«Ciutat 30» que limitan la velocidad de los
vehículos y en todas las vías de Santa Coloma a un máximo de 30 km por hora. Esta
nueva señalética se ha ubicado en los
principales puntos de acceso a la ciudad
desde Barcelona, Badalona, Sant Adrià de
Besòs y Montcada i Reixac, en las entradas
a la B20, el Pont Vell, el Pont de Can
Peixauet, la carretera de Santa Coloma, c.
Circumval·lació, Av. Pons i Rabadà, Av.
Sanatori, Rambla Fondo con calle Mozart
y Sicília con Florència en los límites con
Badalona.

RESTRICCIONS COVID-19 FINS AL 23 DE JULIOL
Trobades socials. Màxim 10 persones, excepte
convivents. No es pot menjar ni beure en grup
en espais públics habilitats.
Restauració. Horari fins a les 0.30 h i mascareta
obligatòria mentre no es menja o es beu.
Cultura. Esdeveniments amb públic assegut,
sense ball, mascareta i horari fins a les 0.30 h
Oci nocturn. A l’exterior i terrasses, sense ball,
grups de màxim 10 persones, mascareta i horari
fins a les 0.30 h.

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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Reunió de dones empresàries
al 1er Esmorzar de 'Dones Futur'

Propera assessoria laboral per a joves

La propera assessoria laboral de Grameimpuls adreçada als i les joves
en modalitat virtual està programada per al dilluns 19 de juliol de 10
a 13 h. Entre les accions que inclou aquest servei està la d’acompanyar
els i les joves en el procés de transició del sistema educatiu al mercat
laboral, la d’ajudar-los en l’elaboració del CV, cartes de presentació
i/o motivació i en la preparació d’entrevistes de selecció i en la de
donar-los informació sobre els canals de recerca activa de feina. Les
persones interessades hauran de demanar cita al CRJ Mas Fonollar o
al CRIJ Rellotge XXI a través del telèfon 662 42 71 49.

Ajuts per a persones autònomes i microempreses

Projecte 'Dones Futur'

La Ciba, centre de recursos per a dones,
innovació i economia feminista, va reunir
el 9 de juliol a nou dones rellevants de
diferents empreses i institucions en el 1er
Esmorzar de «Dones Futur», amb l’objectiu
de marcar les línies estratègiques del
projecte que fomentarà la col·laboració
publicoprivada per a l’apoderament, la
generació d’oportunitats i la millora de
l’ocupabilitat de les dones, en concret, a
través de la tecnologia.
L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, va destacar la voluntat d’impulsar els
vincles amb el teixit empresarial dins del
projecte «Dones Futur» per potenciar “la
inserció real i efectiva de les dones de Santa
Coloma al món laboral”. “El sector tecnològic és encara emergent i malauradament
ple d’obstacles per a les dones a causa de les
desigualtats de gènere estructurals i de les
bretxes digitals actualment persistents”, va
afegir.

«Dones Futur» és una iniciativa de
l’Ajuntament de Santa Coloma que
neix amb la voluntat d’establir ponts de
connexió entre els àmbits públic i privat
per promoure i millorar l'ocupabilitat i
l'ocupació de les dones de Santa Coloma
i de l’àrea metropolitana de Barcelona.
El projecte s’emmarca dins d’una de les
línies estratègiques cabdals de La CIBA,
que vol emergir com a centre referent
en matèria digital per promoure una
incorporació real i efectiva de les dones
al sector tecnològic.

El Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat està en procés
de valoració de les sol·licituds presentades per prendre part a la convocatòria d’ajuts econòmics per a persones autònomes i microempreses afectades per la pandèmia de la Covid-19 durant l’any 2020-2021,
que va finalitzar el 26 d’abril de 2021. A causa del gran nombre de
sol·licituds presentades a aquesta convocatòria, durant aquests mesos
de juliol a setembre es faran els requeriments d’aquelles sol·licituds
que han d’esmenar la documentació aportada. Aquesta notificació es
farà mitjançant notificació electrònica, al correu electrònic facilitat a
la sol·licitud. Un cop finalitzada la revisió de la documentació de totes
les sol·licituds, es procedirà a notificar les resolucions, les quals es
preveuen per l’últim trimestre de l’any 2021.

El consell del CNL L’Heura
ha aprovat la Memòria del 2020

A la trobada, hi van participar representants d’Aigües de Barcelona, Telefónica,
Institut Català d’Oncologia (ICO), Oracle,
Suara Cooperativa, Sorli Discau i del propi
Ajuntament de Santa Coloma, que disposen d’una àmplia i reconeguda trajectòria
professional i són referents en el treball
per la igualtat. Les assistents van intercanviar idees i experiències entorn dels reptes
i oportunitats que ofereix la tecnologia per
a l’apoderament de les dones.

IV edició del premi de periodisme
feminista María Luz Morales

El consell del centre CNL L'Heura,
presidit per Bárbara Ferrer Escobar,
tinenta d’alcaldessa de Drets Socials i
Ciutat Educadora, ha aprovat la memòria
de l’any passat.
L'any 2020 també ha estat convuls per
el CPNL, que ha hagut adaptar-se a
una nova realitat arrel de la pandèmia.
L'ensenyament de català per a adults i
el foment de l'ús de la llengua, fins ara
amb un enfocament clarament basat en
la presencialitat, han iniciat un procés de
renovació i canvi, per donar resposta a les
necessitats del 2020, amb professionalitat,
humanitat i rigor, sempre prioritzant la
vocació de servei i el compromís social que
identifiquen el CPNL.

‘Confinadas de por vida’, de Najat El
Hachmi, ha estat el treball guanyador de
la IV edició del Premi de periodisme
feminista María Luz Morales. El lliurament d’aquest premi de periodisme
feminista va tenir lloc el 13 de juliol a La
CIBA, Espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.
El certamen, convocat per l’Observatori
Cultural de Gènere (l’OCGènere) i
l’Ajuntament de Santa Coloma, amb la
col·laboració del Diari ARA, té com a objectiu incentivar treballs periodístics que tractin sobre l’apoderament de les dones i els
feminismes en qualsevol dels seus vessants.
Més de 200 treballs d’arreu de l’estat han
concursat en aquest Premi, que recorda la
figura de María Luz Morales, la prestigiosa escriptora i periodista cultural que va
ser la primera dona directora d’un diari
d’abast nacional a l’estat espanyol.

Tot i el decreixement que ha patit a causa
de la pandèmia, el CNL L'Heura va acabar
el 2020 amb 1.136 inscripcions gestionades i 59 cursos realitzats. El Voluntariat
per la llengua va fer 200 parelles lingüístiques i es van poder organitzar 25
activitats de llengua i cultura.
Més info: www.cpnl.cat/xarxa/cnllheura/
Gràcies a la implicació, l'esforç i la dedicació de l'equip humà del CPNL, s'han pogut
organitzar i planificar noves formes de
relació i noves propostes virtuals que els
han mantingut connectats amb l'alumnat i
amb la seva xarxa de proximitat.

Els treballs guanyadors
PREMI a Confinadas de por vida,
de NAJAT EL HACHMI, publicat a El
País. Un article on el confinament puntual conseqüència de la pandèmia contrasta amb les dones que, arribades del
Magreb, com la seva pròpia mare, han
estat obligades al marge de la Covid-19
a quedar-se a casa com una forma més
de domesticació. 2.000 € i una peça de
l’artista Mar Arza
ACCÈSSIT a ##PERAQUÍNOPASSEM, de SARA BORELLA, publicat a
La Directa. Un reportatge on es mostra com l’espai digital reprodueix les
desigualtats de gènere i que aborda les
violències masclistes en línia amb dades
dels seus impactes, els ordenaments
jurídics vigents i les estratègies d'autodefensa de les dones que les pateixen.

Tornen les colònies d’estiu per als infants i joves de Santa Coloma
Santa Coloma, després de molts anys, torna a oferir colònies d’estiu per als infants,
adolescents i joves de la ciutat des dels 3 fins als setze anys. Aquestes imatges són de
les colònies que van tenir lloc el 9, 10 i 11 de juliol a la casa de colònies La Conreria
(Tiana-Maresme).
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agenda
UN ESTIU A LA FRESCA
DIVENDRES, 16 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 2
- Pl. del Llatí: Peda i Pinta i Camerino de
maquillatge
- Pl. Santa Rosa: Espai de circ
- Pl. Catalunya: Joc lliure i creatiu. Jocs
d’aigua. Jocs de taula gegants (Tata Inti)
Balls en línia i estiraments (esports) /
Activitats joves, de 19 a 21 h. Pl.de les
Cultures
Carpa Punt Lila, de 19 a 24 h. Pl. Mediterrània / Pl. Llatí
Cinema a la fresca. “Cómo entrenar a tu
dragón 3”, 21 h. Pl.Mediterrània

DISSABTE, 17 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: Peda i Pinta i Camerino
de maquillatge
- Pl. del Llatí: Andròmines 2
- Pl. Santa Rosa: Andrómimes d’aigua
- Pl. Catalunya: Joc lliure i creatiu. Jocs
d’aigua. Jocs de taula gegants (Tata Inti)
Carpa Punt Lila, de 19 a 24 h. Pl. Mediterrània / Pl. Llatí
Cinema a la fresca. “Spiderman: lejos de
casa”, 21 h. Pl. del Llatí
Música de pel·lícules, 21 h. Pl. Xavier Valls

DIUMENGE, 18 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: Espai de circ
- Pl. del Llatí: Adròmines d’aigua
- Pl. Santa Rosa: Andròmines 2
- Pl. Catalunya: Joc lliure i creatiu. Jocs
d’aigua. Jocs de taula gegants (Tata Inti)
Carpa Punt lila, de 19 a 21 h. Pl. Mediterrània / Pl. Llatí

DIJOUS, 22 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: ½ Joguinejar A
- Pl. del Llatí: ½ Joguinejar B
- Pl. Santa Rosa: Espai de bombolles
- Pl. Catalunya: Joc lliure i creatiu. Jocs
d’aigua. Jocs de taula gegants (Tata Inti)
Tallers, de 19 a 23 h (organitzats per
Bosc de Llum)
- Pl. del Llatí: Orelles Bestials
- Pl. de les Cultures: Reciclatge a les
Fosques
- Pl. de l’Amistat: Reciclatge Creatiu
- Pl. Santa Rosa: Bosses Bestials
Vacuna't contra els rumors amb el Triplecheck, de 19 a 21 h. Pl. Mediterrània
Carpa Punt lila, de 19 a 21 h. Pl. de
Xavier Valls / Pl. Catalunya

Una Festa Major d'Estiu familiar, segura,
descentralitzada i amb molt talent local
L'alcaldessa, Núria Parlon, i la tinenta
d'alcaldessa Petry Jiménez, van presentar
el dimarts 13 de juliol, al Molí d'en Ribé,
la programació de la Festa Major d’Estiu
2021, que se celebrarà del 3 al 6 de
setembre, i que enguany estarà marcada
per la pandèmia de la Covid-19, per la qual
cosa es tindrà una especial cura per
protegir la salut i la seguretat de la
ciutadania. Vint-i-quatre artistes locals i
una trentena d’entitats colomenques
encapçalaran l’edició d’enguany.

com a mínim n’hi haurà un per districte,
i 10 d’ells a l’aire lliure, amb l’objectiu
d’apropar la Festa a tots els racons i evitar
massificacions.

Oferta descentralitzada

Artistes destacats

Avui es reprenen els concerts de
La Lanzadera Fest al Mas Fonollar

Rodamons – Vine a la plaça!

Per a l’estricte compliment de les normatives Covid-19 vigents, hi haurà control
d’aforament a les activitats i reserva
prèvia per accedir-hi. Es podran reservar
les invitacions a partir del 16 d’agost, a
la nova plataforma Grameticket, al web
municipal www.gramenet.cat.

La programació oferirà unes 60 activitats, la meitat de les quals aniran
adreçades a les famílies, amb espectacles
d’arts escèniques i musicals aplegats en
el cicle «SUPER UAU!» i repartits per tota
la ciutat. La Festa Major aposta per la
descentralització proposant 12 escenaris en diferents punts de Santa Coloma;

Els noms més destacats de la Festa Major
2021, amb 24 artistes locals participants,
seran Joan Pera, Los Sírex, Queralt Lahoz
acompanyada per Ana Brenes, Los 40 On
Tour, Judit Nedermann, El Petit de Ca
l’Eril, María La Blanco, Las Migas, Maruja
Limón i Guadalupe Plata amb Mike Edison, entre altres.

El Festival de música La Lanzadera Fest
que fa una setmana va haver de suspendre
els concerts de Konkordia i Noir Silence en
aplicació del protocol Covid-19, torna a
escena aquest divendres, 16 de juliol
(18 a 20.30 h), al pati del CRJ Mas
Fonollar amb les actuacions musicals de
Barbo i El Ferchu. Si no es produeix cap
contratemps, li seguiran les actuacions de
Laura Lázaro i Dj Daler el divendres 23.
Per últim, el divendres 30, el festival
tancarà amb Dj Paunlao i Kausto.

Mostres de fi de curs
de Carro de Baco

L’entrada és gratuïta, però cal inscripció
prèvia a través del web que trobareu al
compte d’Instagram de @lalanzadera.fest
o al web de l’Ajuntament.
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 podrà
gaudir de dos concerts al Mas Fonollar.

Programació d’estiu a la Serra d’en Mena
La programació
d’estiu a la Serra d’en
Mena ofereix una
nova mirada dels
espais públics d’ençà
que fa sis anys que es
va començar a
implementar en el
marc de la programació comunitària. En
col·laboració amb la
Fundació Carta de la
Pau, l’Ajuntament i
d’altres agents
comunitaris participen en la proposta, que
pretén dinamitzar els espais públics amb
més oferta d’activitats infantils i juvenils
per a fomentar la convivència. La perspectiva inclusiva a l’oferta d’activitats lúdiques del territori permet repensar els
espais públics tenint en compte els infants
i els joves.
Algunes de les activitats es duran a terme
en col·laboració amb els casals d’estiu i
centres oberts dels barris. Aquesta setmana s’inicien les activitats infantils, amb

El 21 de juliol (19 h) es farà una nova
sessió del cicle especial 'Rodamons – Vine a
la plaça!', amb «Cua de sirena», de Ruth
García a plaça del Rellotge. De la mà de la
cooperativa COMSOC – Comunicació Social
es parlarà dels drets humans amb música,
gest, paraules i animació. Recordem que es
tracta d’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 dimecres de juliol. Els espectacles són per a tots els públics.

La companyia teatral Carro de Baco ha
començat les mostres de fi de curs que es
celebren des de fa dotze anys amb la
finalitat de formar en Arts Escèniques a
nens, joves i adults. Fins al 18 de juliol, es
representen les funcions de l’alumnat
juvenil i adult. Les obres estan adreçades a
tots el públics i un dels punts de representació és el Teatre Sagarra, on aquest divendres, 16 de juliol (20 h), es representarà
«La mort i la donzella» d’Ariel Dorfman.
Dissabte 17 (20 h) es podrà veure
«L'experiment» (adaptació de la pel·lícula
d'Oliver Hirschbiegel) i diumenge 18 (18
h) «Lorquiana», de Federico García Lorca.
Més informació: www.auladeteatro.com

Suspensió definitiva del
concert d’Adrián Blanco

preinscripció prèvia, que es duran a terme
al parc dels Pins, i que permetran gaudir
d’un taller de circ o jugar amb jocs fets íntegrament amb materials reciclats.
La primera activitat adreçada al públic més
juvenil tindrà lloc a la pl. de les Cultures el
divendres 16 (19 h), amb un simulador
3D; divertits jocs a la taula de llums o l’airhocke (aquesta acció es repetirà al mateix
espai el dissabte 24) i continuarà al parc
del Molinet el dimecres 21, amb un taller
d’esgrima a càrrec del grup L’Excèntrica.

El concert programat pel divendres 16
de juliol a l’auditori Can Roig i Torres
d’Adrián Blanco, finalment ha estat suspès,
donat que la residència del pianista està
fixada a Nova York i ha tingut problemes
per a poder viatjar. A tot el públic afectat
que havia comprat entrades pel concert li
seran retornades. Els imports de les
entrades venudes online a través de la
plataforma Koobin ja han estat retornats.
Pel que fa als imports de les entrades
adquirides a la taquilla del teatre, es pot
passar el divendres 16 de juliol (de 10 a 14
h i de 17 a 20 h) a recollir-los. En cas que no
es pugui assistir aquest dia, es podrà
reemborsar a partir de l’inici de la temporada vinent. És imprescindible portar les
entrades perquè l'import sigui reintegrat.

