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Arrenca la nova temporada del Sagarra
marcada per quatre festivals i molt talent local
Els Festivals de Blues, Passatge Insòlit, Rebels
i IF Barcelona en el gruix de la programació

S’instal·laran per primer cop bucles magnètics
per a persones amb dificultat auditiva

Després de molts mesos a mig gas a causa de la pandèmia, el Teatre Sagarra arrenca amb una nova programació
de tardor (de setembre a desembre) plena de novetats i
marcada per quatre festivals i la presència de nombrosos
artistes locals.
La programació s’inicia avui i demà (17 i 18/09) amb la première de l’espectacle «Travy», un muntatge de la companyia
Tot Terreny, en residència al teatre municipal, que reprenen
la gira que van deixar aparcada en el seu dia al Teatre Lliure,
a causa de les restriccions establertes per la Covid-19. Aquest
projecte reinicia, doncs, la seva gira oficial a la ciutat.
La 7a edició del Festival de Blues de Santa Coloma,
organitzat per Santako Blues, enguany es trasllada provisionalment a la tardor, i comptarà únicament amb músics
nacionals. Enguany hi ha programats dos concerts de luxe:
«Big Black Rhino & Flamingo Tours» (24/09), i Enma
Fernández i Santiago Campillo Quartet (25/09).
A l’octubre començaran també les Jornades en Llengües Peninsulars, que recuperaran el concert «Libremente» (01/10), d’Amancio Prada, suspès a causa de la
pandèmia. També comptaran amb el Recital de llengües
peninsulars (2/10), i els «Premis de teatre breu» (3/10)
de l’escola Carro de Baco.
El Passatge Insòlit per primer cop farà la seva programació
central al Teatre, amb les seves peculiars propostes «Fragile
2.0» (22/10), de Labú teatre; «Mobilus» (23/10), d'Addaura
visual, i «Memòria sota l’aigua» (24/10), de l’Avalot. Aquest
festival comptarà amb altres escenaris: Can Roig i Torres, la
Torre Baldovina i l’espai de cultura de La Colmena.
El Sagarra també acollirà, per primer cop, el festival metropolità RBLS, una experiència d’arts escèniques adreçada al públic adolescent. La seva programació s’estendrà per
diversos equipaments municipals: el Centre de recursos
juvenils Mas Fonollar, l’Auditori i el Teatre, on es presentarà
l’espectacle «Flow! My ( Hip Hop) Story» (4/11).
I la IV Biennal internacional de teatre visual i de
figures IF Barcelona, en que participaran les companyies
Unterwasser (5 i 6/11), d’Itàlia, i Bambalina (6/11), de
València. També es comptarà amb dues noves actuacions del
Sagarra Comedy: «Imbécil» (28/11), d'Álex O’Dogherty,
i «Tinder sorpresa» (10/12), d’Andreu Casanova.

Más Sagarra
que nunca:
emociones
renovadas
y teatro
inclusivo

ELS ARTISTES LOCALS, PROTAGONISTES

L’actriu colomenca Eu Manzanares representarà el seu muntatge
d'èxit «Lo nuestro» (12/11) dins de la programació estable. I es
tornarà a comptar amb clàssics de l’escenari local, com els Premis
Climent Mur (21/11), de l’Àrea Cultural Oriol; la «Cançó de
Nadal» (18/12), de L’Excèntrica; «Cómeme el coco negro»
(19/12), amb motiu de la Marató de TV3 i a càrrec de Cocoteva, i
«Infernal –Superarte» (3/12) de Carro de Baco.
La música de Santa Coloma comptarà amb quatre protagonistes
que es repartiran els seus respectius concerts entre el Teatre i l’Auditori Can Roig i Torres, on presentaran les seves darreres produccions: Javi Jareño (30/10), Marko Fonktana (13/11), Xuel
Díaz (29/9) i Erik Segel (16/10).
Enguany es trobarà a faltar el tradicional festival FITI dels Alquimistes però s’oferirà teatre inclusiu, amb l’obra «Boira a les orelles»
(27/11), adreçat a persones amb dificultat auditiva i que comptarà
amb la instal·lació de bucles magnètics per primer cop al Teatre; i «No
em diguis reina» (04/12), de la companyia Diversitat Teatral.

A més, coincidint amb
la nova programació,
el Teatre Sagarra
també estrena
web. Una plataforma
àgil, que ofereix una
experiència d'usuari
millorada i en què amb
un clic es pot accedir
a tota la informació
dels espectacles o si es
prefereix a la compra
d'entrades
per a
cadascun
d'ells.

La cultura nos une, crea vínculos y es un revulsivo emocional imprescindible sobre todo en estos tiempos difíciles que
nos ha tocado vivir a causa de esta pandemia. Necesitamos recobrar nuevas ilusiones y emociones, y a través de las
artes escénicas, el teatro y la música seguro que vamos a sentir esa energía envolvente que nos ayudará a encarar una
nueva etapa repleta de esperanzas renovadas.
Desde el equipo de gobierno que presido siempre hemos tenido claro que había que apoyar la cultura local y facilitar la
vuelta a la normalidad de todas aquellas propuestas, actos y programación que se han hecho un hueco en la agenda estable de ciudad y, cómo no, apostar por el talento con sello colomense. Por ello, con más ilusión que nunca, os presentamos
la nueva programación del equipamiento municipal por excelencia dedicado a las artes escénicas, el Teatro Sagarra.
Para los próximos meses hemos previsto propuestas de teatro diversas, de calidad, repletas de talento local y también
de figuras reconocidas de la escena nacional. Es una programación pensada para que todo el mundo pueda encontrar
una obra o festival de su interés. Seguimos apostando por fórmulas atrayentes como el Sagarra Comedy, con monólogos de humor, un bálsamo para estos días. El teatro también volverá a ser sede de festivales de renombre como el
Festival de Blues, el Passatge Insòlit —una maravilla para los sentidos— y una importante novedad: por primera vez
acogeremos el festival metropolitano RBLS, pensado especialmente para el público adolescente.

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

Seguimos defendiendo la necesidad de unas artes escénicas inclusivas y adaptadas a toda la ciudadanía. En ese sentido, aunque este año vamos a echar de menos al FITI, el Festival Internacional de Teatre Integratiu, que siempre llenaba
nuestros corazones de emociones, hemos previsto obras de teatro con su espíritu, con el estreno añadido de nuestro sistema de bucle magnético dirigido a personas con dificultad auditiva. Teatro universal y sin barreras, ¡ahora y siempre!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat

Inici del curs escolar 2021-2022
L’alcaldessa va traslladar la necessitat de
que l’Institut Santa Coloma compti amb
batxillerat al president de la Generalitat,
Pere Aragonès, i al conseller d’Educació,
Josep González-Cambray, en la seva visita
a l’escola Tanit el passat dilluns amb motiu
de la inauguració oficial del curs escolar
2021-2022.
El president de la Generalitat, Pere
Aragonès, i el conseller d’Educació,
Josep González-Cambray van visitar
l’Escola Tanit de Santa Coloma, on
l’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon li
va transmetre de nou la urgent necessitat de poder resoldre la problemàtica
creada a l’Institut Santa Coloma, "des de
l’Ajuntament hem tornat a reivindicar que
aquest centre pugui tenir batxillerat. S’ha
fet un esforç molt important per disposar
del terreny i acondicionar-lo, i és molt
necessari que l’alumnat tingui continuitat
en aquest institut amb l’ensenyament
postobligatori."
A més, a l'Institut Santa Coloma, els
alumnes de 3er. i 4rt. d’ESO s’han vist
obligats a iniciar les clases a l’Escola
Oficial d’Idiomes a causa del retard en la
instal·lació dels mòduls prefabricats. "Li
hem traslladat a tots dos la importància de
solucionar-ho el més ràpidament possible

Acte de la FAVGRAM
sobre el mercat elèctric

FE D’ERRADA

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 27
de juliol de 2021, es va aprovar la convocatòria
per a l’atorgament de prestacions econòmiques
per a activitats socioeducatives i de lleure en
període escolar, corresponent al curs 2021-2022.
Sol·licituds per al curs 2021-2022
> Dos terminis de presentació:
· Primer termini corresponent al període de
setembre a desembre de 2021, curs 2021/2022:
serà a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOPB i fins el 15 d’octubre de 2021.
· Segon termini corresponent al període de
gener a juny de 2022, curs 2021/2022, serà del
10 al 21 de gener de 2022.
Un cop finalitzats aquest períodes no s’admetran
sol·licituds.
Aquestes prestacions estan destinades als infants
i adolescents en seguiment pels Serveis Socials.
Per tal de sol·licitar-les haureu de posar-vos en
contacte amb el vostre referent social.
La documentació relativa a aquestes prestacions
(Bases i convocatòria) es troba penjada a la web
municipal:
https://www.gramenet.cat/ActivitatsSocioEducatives
https://www.gramenet.cat/ActivitatsSocioEducatives2

perquè ha originat tot una sèrie de dificultats a les famílies i a l’equip docent” va
assegurar Núria Parlon.
L’alcaldessa també va assenyalar al president Aragonès i al conseller GonzálezCambray que "la manca de places en
formació específica per a la inserció laboral,

adreçada a aquells joves que no tenen finalitzada l'ESO, és un tema que ens preocupa
perquè a Santa Coloma tenim 113 alumnes
que s’han quedat sense poder entrar en
aquests programes. També ens preocupa les
places que falten a la Formació Professional,
que ja és un problema que afecta al conjunt
de Catalunya no només a la nostra ciutat."

El programa 30 Plus dona
feina a 120 persones

DRETS

INFORME
2019 – 2020
21 de setembre de 2021 (18 h)
Sala Salvador Cabré – Biblioteca Singuerlín

La Federació d'Associacions de Veïns de
Santa Coloma (FAVGRAM) convoca una
assemblea pública al barri de Cementiri
Vell per informar sobre la situació del
mercat elèctric i sobre el tancament
d'oficines bancàries.

Pepa González,
Defensora de la Ciutadania
Jaume Saura,
Adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya

Aquestes assemblees se celebren regularment a tots els barris de Santa Coloma en
col·laboració amb les associacions de veïns
i veïnes.

L’acte serà presencial, però l’aforament
és limitat i cal reserva de plaça enviant
un correu electrònic a: defensora@gramenet.cat o trucant al 93 462 40 12

La concentració tindrà lloc el divendres
23 de setembre a les 18.30 hores al Parc
Europa, davant del complex Cúbics.
Un total de 120 persones de Santa
Coloma han aconseguit feina enguany en
86 empreses del territori a través del 30
Plus. El programa està destinat a donar
suport a les empreses en la contractació de
persones desocupades, subvencionant part
del contracte per afavorir la inserció
laboral de persones amb 30 anys o més.
Grameimpuls ha cobert enguany totes les
places de la convocatòria.
Les contractacions que s’han gestionat han
estat d’ocupacions diverses, però vinculades majoritàriament al sector serveis a les
empreses (19,2%); restauració (13,3%) i
comerç al detall (12,5%). Personal administratiu, sanitari, auxiliars de serveis, dependents/es o operaris/àries, missatgers/
es o auxiliars d’atenció a les persones són
altres de les ofertes cobertes.
Pel que fa al perfil de les persones contractades, 69 són dones i 51 homes. Quant
a l’edat, 77 tenen entre 30 i 45 anys; 40
entre 46 i 60; 2 de 63 i 1 de 65. La gran
majoria de contractes són de 9 mesos o

més i el 7,5% són indefinits. Pel que fa a
la jornada, el 70,8% de les contractacions
són de jornada completa i la resta, 29,2%,
de jornada parcial. Les persones contractades han realitzat una formació mínima de
20 hores vinculades a l’ocupació.

Seguiment personalitzat

A més de la subvenció, el Programa 30
plus ofereix a les empreses acompanyament amb la preselecció de candidatures,
seguiment de la formació i la contractació
durant tota l’execució del programa, assessorament en la preparació i sol·licitud de la
subvenció.
Aquesta convocatòria ha permès la inserció laboral de 120 persones de la ciutat
majors de 30 anys en situació d’atur, el
doble que en edicions anteriors.
Les empreses interessades en rebre més informació sobre el programa poden trucar
al telèfon 93 466 15 65, enviar un correu
electrònic a informacio@grameimpuls.cat
o escriure un WhatsApp al 609 53 09 53.

També podreu connectar-vos a l’acte
online via Zoom. Cal fer inscripció
(email o tfn) per rebre l’enllaç d’accés
a l’acte.

Horari OIAC
A partir del proper 13 de setembre, es
reprèn l’horari habitual de l’OIAC:
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30h
Cal demanar cita prèvia al
93 462 40 90*
* Si no podeu acudir a la cita concertada, anul·leu-la al
mateix telèfon a fi que la pugui aprofitar una altra persona

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
Santa Coloma es mou
a la Setmana de la Mobilitat
Santa Coloma de
Gramenet s’adhereix a
la celebració de la
Setmana Europea de
la Mobilitat del 16 al
22 de setembre.
Enguany, la mobilitat
sostenible, saludable i
segura és l’eix central i
des de l’Ajuntament es
vol incidir en la vinculació
de la mobilitat sostenible
amb la seguretat i la salut de la
ciutadania.
L’exposició “Santa Coloma es mou” a la
Rambla Sant Sebastià, entre els carrers
d’Irlanda i Sant Silvestre, serà el punt de
referència de la Setmana de la Mobilitat a
la ciutat. A partir d’aquest migdia, i fins al
dia 22, hi podrem conèixer els hàbits de
mobilitat de les colomenques i dels colomencs mitjançant plafons informatius.

Al punt mòbil,
les ciutadanes
i els ciutadans podran
accedir també
a una enquesta telemàtica sobre
mobilitat per tal
de conèixer els seus
hàbits.

Taller
'Construïm un autobús que
funcioni amb energia solar'

Per tancar el programa d’activitats,
el centre Ecometròpoli ens ofereix
diumenge, d’11.30 a 14.00 h, el taller
“Fabriquem un bus solar”. Ens ensenyaran com fabricar, a partir d’un retallable,
un autobús que es mourà amb l’energia
del sol, amb un petit panell solar unit a
un motor elèctric. Cal inscriure’s a 618
007 230 / ecometropoli@gramenet.cat.

Difusió del Metrominuto

A partir d’avui divendres, en horari de matí
(de 10 a 14h) i tarda (de 16 a 20 h), i durant
5 dies s’instal·larà a 10 espais de la ciutat
un punt mòbil informatiu per fer difusió
del mapa del Metrominuto, que recull les
distàncies entre diferents punts neuràlgics
del nostre municipi en minuts a peu. Es
repartirà en format paper amb un enllaç per
abaixar-lo en format digital.
Trobareu aquest punt informatiu avui a
Rbla Sant Sebastià (matí) i Metro Can
Peixauet (tarda); demà dissabte, mercat de
venda no sedentària Fondo/Rambla Fondo
(matí) i Metro Santa Rosa (tarda); diumenge, Plaça Vila (matí) i Plaça Manelic (tarda);
dilluns, Mercat Sagarra (matí) i CAP del
carrer Perú (tarda); i dimarts, Metro-Mercat
Singuerlín i Plaça Olimpo (tarda).

Pel que fa a les colònies d’estiu, que es recuperaven aquest any, un total de 100 infants
de 3 a 16 anys hi van participar. Al llarg de
dos caps de setmana (8,9 i 10 de juliol i 30,
31 de juliol i 1 d’agost) van ser protagonistes d’un espai de convivència pedagògic on
es barrejaven diversió i educació.
Les entitats esportives van posar en marxa, durant l’estiu, una oferta d’activitats
que va arribar a més de 1.100 infants i
adolescents a través dels diferents casals
organitzats al llarg del mes de juny i juliol.

Centres oberts d’estiu

Les entitats socioeducatives van donar
continuïtat als Centres oberts que es
realitzen durant tot el curs i que, en aquest

Ja està oberta la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics a
l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres. Aquest
estan adreçats a les persones empadronades a la ciutat per al curs
2021-2022. L’import de cada ajut individual és l’equivalent al 20% de
la despesa total del curs per part de la família, amb un límit màxim de
250 € per sol·licitud. La sol·licitud s'ha de presentar del 21 de setembre al 8 d’octubre a l'OIAC. Per tal de tramitar-la, s'ha de demanar cita
prèvia. Es recomana fer-la amb suficient antelació, per telèfon (93 462
40 90), de 9 a 14.30 h, o al web municipal: www.gramenet.cat.

Matrícula a la UNED fins el 21 d’octubre

El període de matriculació a la UNED Santa Coloma està obert fins al
21 d’octubre. La seu colomenca, que està ubicada a l’edifici la Torre
del Recinte Torribera, ofereix aquest curs 2021-2022 els graus de Psicologia, Educació Social, Pedagogia, Dret i Treball Social, els cursos
d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 i 45 anys i els
nivells B1 i B2 d’anglès. La matrícula s’ha de tramitar en línia a través
de www.uned.es. La UNED de Santa Coloma va començar a funcionar el curs 1992/93 amb 50 alumnes. Des d’aleshores, el número
d’estudiants no ha parat de créixer i s’ha consolidat com una opció formativa universitària al territori. L’any passat es van matricular 1.855
persones (556 homes i 1.299 dones).

Formació empresarial sobre la gestió de la pime

«Ho estic fent bé? Els indicadors clau de gestió de la pime i/o
l’autònom/a. Monitoratge de l’impacte de la crisis en el meu negoci»
és el títol de la propera formació empresarial que organitza Grameimpuls. El taller, de quatre sessions, està programat per als dies 28 i 30
de setembre i 5 i 7 d’octubre de 17 a 19 hores. La formació s’impartirà
en modalitat virtual. L’objectiu del taller és aprendre a mesurar el
desenvolupament global de l'empresa a partir d’uns pocs indicadors
clau. Més informació al 93 466 52 24.

Curs de manipulació d’aliments

L’Agrupació del Comerç i la Indústria organitza un nou curs de manipulació d’aliments que tindrà lloc el proper 27 de setembre, de 15.00
a 19.00h a la seu de l’entitat, al c. Sant Carles, 14. Més informació al
telèfon 93 385 79 04 o enviant un correu a info@totama.cat.

Joc Santa Coloma es mou

Demà dissabte, de 10 a 14h, s’instal·laran 8 carpes a la Rambla Sant Sebastià, al tram de l’exposició, amb l’accés
controlat, per tal que tothom que vulgui
pugui estrenar el joc “Santa Coloma es
mou”, dissenyat pel Centre d’Educació
Ambiental Ecometròpoli, per demostrar
que ens podem moure per la ciutat de
forma saludable, a peu.

Més de 8.000 persones participen
a les activitats d’estiu municipals
L’Ajuntament durant els mesos de juliol i
agost va organitzar una àmplia oferta
d’activitats adreçades a la població infantil
i a les seves famílies amb l’objectiu
d’acompanyar-los en un estiu de lleure,
engrescador i divertit. Més de 1.800
infants van participar en el Casals d’estiu
del 28 de juny al 30 de juliol a 6 escoles
publiques de la ciutat. D’una altra banda,
el Centre de Recursos Juvenil Mas Fonollar va realitzar el casal lingüístic en el
qual van participar més de 50 adolescents i
joves recentment arribats a la ciutat. Una
proposta que posa el focus en la utilització
i l’aprenentatge de la llengua catalana així
com la coneixença de la seva cultura i la de
Santa Coloma de Gramenet.

Ajuts per a l'alumnat de l'Escola de Música

Torna Passió per la cuina amb
una programació de 18 tallers
La programació de Passió per la cuina, la
proposta de formació per a persones
aficionades als fogons, està a punt de
començar. Aquest curs, l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) oferirà 18
tallers d’una o dues sessions que les persones aficionades podran fer de manera
independent, segons les seves inquietuds o
necessitats formatives. El preu per sessió és
de 20 euros i de 40 euros si el taller té dues
sessions. S’impartirà a l’ERESC (edifici Canigó – Recinte Torribera) de 17.30 a 19.30 h.
El primer taller estarà dedicat als canelons
i està previst el 22 i el 23 de setembre. A
més d’aquest, el curs inclou sessions sobre
noves tendències culinàries, com ara el
batch cooking, tècnica que consisteix a
cuinar en un dia les bases per poder elabo-

rar el menú de como a mínim 6 àpats de
la setmana d’una manera ràpida. També
seran continguts del curs les sessions pastisseria per a persones celíaques, carmanyoles saludables, pasta fresca, sopes fredes
o dumplings i sushi. Podeu consultar la
programació sencera i fer les inscripcions
al web de l’Escola (www.grameimpuls.cat/
eresc). El pagament es farà en línia.

període estival, es van centrar en activitats
diàries de matí i tarda (incloent el dinar)
adreçat a infants, adolescents i joves que
viuen situacions de risc d’exclusió socials.
Més de 600 infants, adolescents i joves van
poder gaudir d’aquests espais.

Places en joc a ‘Estiu a la fresca’

Dins la programació estival “Un estiu a la
fresca” es va organitzar l’activitat “Places
en joc”. Més de 4.000 persones al llarg dels
mesos de juliol i agost, van assistir cada
dijous, divendres, dissabte i diumenges en
horari de tarda a cinc places de la ciutat:
Llatí, Mediterrània, Santa Rosa, Rellotge i
Catalunya on es van instal·lar espais de joc.
I finalment, 412 van gaudir de ‘Juliol de
Teatre’ al pati de Can Roig i Torres cada
dijous del mes de juliol amb diferents representacions per al públic familiar.

Recaptació solidària del mocador de Festa Major
La venda del mocador solidari durant la Festa Major d’Estiu d’enguany ha suposat una
recaptació de 12.690€, demostrant la solidaritat dels colomencs i colomenques que es
van passar pel Mas Fonollar per adquirir-lo.
Els diners recaptats s’han destinat íntegrament al Programa Municipal d’Aliments
Solidaris de Santa Coloma de Gramenet que gestiona Creu Roja en coordinació amb els
serveis socials municipals. A més de l’agraïment a la ciutadania cal felicitar als voluntaris
i voluntàries de Creu Roja que van estar durant 5 dies al punt de venda del Mas Fonollar.
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agenda
'Nicaragua, patria
libre para vivir'

Activitats mediambientals de tardor
Aquesta tardor s'han programat una
trentena d’activitats mediambientals per
tal que tothom tingui l’oportunitat
d’aprofundir en el coneixement de
l’entorn natural i de la biodiversitat. El
nou programa d’activitats gratuïtes es
desenvoluparà al Centre d’Educació
Ambiental Ecometròpoli, a l’Aula
Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz i la
Jugateca del Parc del Molinet.

Aquest dijous 23 (18.30 h), a la
Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, es
projectarà aquest documental amb un
col·loqui posterior amb el director Daniel
Rodríguez Moya. Activitat inclosa en el
programa Obrint Fronteres 2021 de Santa
Coloma de Gramenet.
Organitza: Feministes Autoconvocades i
Grup de suport Colectivo de Mujeres de Matagalpa amb el suport de l'Ajuntament.

Hora del Conte especial

parc quan es fa fosc i potser trobar algú
dels seus habitants. Recordeu portar
roba i calçat còmodes.
Dissabte 18 (11.30h) a l'Aula ambiental de Can Zam Isabel Muñoz, “Juguem
per la Mobilitat Sostenible!” Seràs capaç
d’arribar abans que els altres a la meta?
Allà t’hi espera una sorpresa.

Les propostes previstes incorporen
mesures sanitàries per protegir-se de
la Covid-19. Enguany caldrà inscriure’s
als tallers dues setmanes abans de la
data del seu inici per tal de garantir
un nombre limitat de persones participants.

Sortida nocturna, mobilitat sostenible
i observació d’aus per al cap de setmana

El cicle d’activitats d’Ecometròpoli
s’obre avui divendres 17 (de 19.30 a
21.30h), a Ecometròpoli amb una sortida
nocturna per la Serralada de Marina amb

els biòlegs de l’associació Galanthus per
escoltar els sorolls de la nit, identificar els
sons dels animals, descobrir què passa al

L’espectacle Travy obre avui la
temporada de Tardor al Sagarra
Cada dijous, la Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré programa “L’Hora del
Conte”. Aquest dia 23 (18 h), ens
convida a gaudir-ne d’una manera diferent
a la plaça Sagrada Família, just al davant
de la biblioteca.
De la mà de la cooperativa COMSOC –
Comunicació Social, amb Ruth Garcia, ens
presenten “Cua de Sirena”. Aquest espectacle formava part del cicle Rodamons 2021
Vine a la Plaça que es va dur a terme el
mes de juliol i es va haver de suspendre.

Llegir amb impressió 3D

La companyia Tot Terreny en residència al teatre municipal oferirà en première l’espectacle Travy els dies 17 i 18 de
setembre (19 h). Una proposta que es
va estrenar en el seu dia al Teatre Lliure
i que va veure tallada la seva distribució
a causa de la Covid-19. Aquest projecte
reinicia doncs la seva gira oficial a Santa

Coloma. Travy és un espectacle singular
que reflexiona sobre l’ofici del comediant en aquests temps de purga i pandèmia.
Preu: Gratuït
(adquireix les teves entrades a
https://teatresagarra.koobin.cat)

Horari de les biblioteques
Des de dilluns 13
de setembre, les
biblioteques de Santa
Coloma recuperen el
seu horari habitual.
Taller fab lab gratuït per a joves i adults
(a partir de 16 anys) organitzat pel
Pompeu Lab amb el CIM de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Dissabte, 2
d’octubre (11 h). Places limitades.
Inscripcions a pompeulab@gramenet.cat o
a través del web www.gramenet.cat/
pompeulab

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 20 de
septiembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y los servicios para gente mayor.

I diumenge 19 hi ha previstes dues
activitats més, un taller d’observació
d’aus migratòries des dels cims del Parc
de la Serralada de Marina, de 9.30 a
13.30 h amb inscripció prèvia a l’oficina
del parc (feiners, de 10 a 13 h): 93 395
63 36. A la Jugateca Ambiental del Parc
del Molinet, a les 12 h, “Menjadores per
a ocells” amb materials reciclats per
col·locar-los als arbres d’un parc, del teu
balcó o del teu jardí. La finalitat és la
d’ajudar a les aus a passar l’hivern.
Cal inscripció prèvia a totes les activitats:
618 007 230 / ecometropoli@gramenet.cat

Presentació del llibre
'La revuelta de las putas'
d’Amelia Tiganus
Dimarts, 21 de
setembre (19 h),
dins la programació del mes de
setembre de La
Ciba, tindrà lloc al
Teatre Sagarra
(c.Lluís Companys,27) la
presentació del
llibre “La revuelta
de las putas” amb
la presència de l’autora, Amelia Tiganus, i
la de l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon Gil. Assistiran
també l’escriptora Najat El Hachmi i
Graciela Atencio, coordinadora de l’Escola
Abolicionista Internacional. L’acte serà
presencial amb aforament limitat i inscripció prèvia al web de La Ciba.
Es podrà seguir en directe
per YouTube a
https://laciba.gramenet.cat/
LaRevueltadelasPutas

Acte virtual
'Quan la República
va abolir la prostitució '
En el marc de la programació del mes de
setembre de La Ciba, el proper dimecres,
22 de setembre, tindrà lloc l’acte virtual
“Quan la República va abolir la prostitució”, una conferència a càrrec de l’Ana
Bernal Triviño, periodista, investigadora i
professora de la Universitat Oberta de
Catalunya.

La Biblioteca Central
romandrà tancada
durant unes setmanes per obres de
millors.

Projecte SOCTEATRE

Cursos para mujeres

Nou projecte de teatre social a la ciutat.
Si tens entre 15 i 18 anys, està fet per a tu!
Contacteu amb mariona.grupeirene@
gmail.com. Ens veiem al CRJ Mas Fonollar
els dijous de 17 a 19h a partir del 7
d’octubre. T’hi esperem! És gratuït.

La Coordinadora de Grups de Dones
organiza diversos talleres.

L’activitat està dinamitzada per l’entitat
Grup Eirene amb el suport del Departament de Solidaritat i Cooperació de
l’Ajuntament. L’activitat forma part del
programa municipal Joves i Cooperació.

Cursos de alfabetización, a partir del
mes de octubre en los centros de Can Mariner, Oliveres, Singuerlín, Llatí, Riu Nord,
Riu Sud y Riera Alta. Contacto: 647 133
699 o en cada uno de los centros.

Taller de memoria, a partir del mes de
octubre en el Centre Cívic Riu, horario de
mañana. Contacto: 647 133 699

Entre les diferents lleis que va impulsar la
II República destaca el Decret que el 23 de
juny de 1935 en què s’acabava amb la prostitució: “Queda suprimida la reglamentación
de la prostitución, el ejercicio de la cual no se
reconoce en España a partir de este Decreto”.
Dones anarquistes, socialistes, comunistes, coincidien a considerar la prostitució
com una forma d’opressió de les dones i no
només van aconseguir guanyar el debat al
Parlament, sinó que també organitzacions
com “Mujeres Libres” van impulsar projectes com els “Liberatorios de la prostitució”.
Accés virtual a partir de les 18 h: https://laciba.gramenet.cat/RepublicanesFeministes

