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L'Ajuntament ha invertit prop de 340.000 euros
en millores als centres educatius de la ciutat
L’Escola Sagrada Família estrena cuina després
d’una inversió municipal de 190.000 euros

El nou projecte per a la innovació educativa, Smart
Classroom, s'ha iniciat a l’Institut-Escola Pallaresa

Enguany l’Ajuntament ha invertit prop de 340.000 €
en millores als diferents centres educatius de Santa
Coloma; uns 190.000 € a l’Escola Sagrada Família, que
ha estrenat cuina, i un total de 150.000 € repartits
entre més d’una vintena d'obres de manteniment a
diferents escoles, incloent-hi la creació de la primera
smart classroom o aula intel·ligent.
L’inici del curs escolar ha vingut acompanyat d’una bona
notícia per a les famílies de l’Escola Sagrada Família: la nova
cuina del centre ja és una realitat. El passat febrer van començar els treballs de reordenació dels espais de les plantes
primera i segona, per situar la nova cuina, habilitant també
espais per a un lavabo adaptat i un petit menjador pel professorat. Pel que fa a l’espai que ocupava l’antiga cuina, ha
estat aprofitat ara per fer una nova aula de psicomotricitat.
L’Ajuntament ha invertit 188.022 € en aquesta actuació.
En aquesta escola també s’ha retirat la tarima d'una aula
per tal de millorar l’accessibilitat a l’alumnat, s’han sanejat les finestres de la façana del pati de l'edifici principal i
s’han pintat les 8 aules del parvulari.

Neteja intensiva de les escoles
La nova smart classroom de l'Institut Escola Pallaresa

Primera smart classroom
La trobem a l'Institut Escola Pallaresa com a resultat final
d'un procés de codisseny amb el professorat, alumnat i les
famílies del centre, en el qual la digitalització de l'espai és
clau, amb 17 noves pantalles interactives. Es tracta d'un
projecte municipal per a la innovació educativa que s'ha
iniciat com a prova pilot amb la rehabilitació de 2 aules de
l’institut-escola, a l’última planta de l’edifici, per fer-les servir com a espais de nou aprenentatge, amb la col·locació de
nou paviment i repintat de parets i sostre, i la instal·lació de
les pantalles de 60x60. El cost de l’adequació de les aules
per al nou projecte ha estat de 24.982 €.

Centres educatius més accessibles

La nova cuina de l'Escola Sagrada Família

En conjunt, l’Ajuntament ha fet aquest estiu més d’una
vintena d'obres de manteniment als centres escolars de
la ciutat amb un cost total que s’apropa als 150.000 €, a
càrrec del pressupost municipal.

Entre les accions que s’han dut a terme, hi trobem la
reordenació dels elements de jocs al pati de l'Escola Mercè
Rodoreda, amb la creació de nous espais de jocs, paviments tous, i espai de relaxació amb graderia de fusta; i
la substitució del paviment de sortida al pati de l’EBM La
Cigonya per un de nou amb gespa artificial.

Com cada any, ha estat prioritària l’adaptació de les aules
dels diversos centres, per garantir-hi l’accés de l’alumnat
amb mobilitat reduïda.

Aquests treballs s’han realitzat de forma conjunta i consensuada amb la direcció i les famílies de les escoles per
donar un millor benestar a l’alumnat.

Mejoras por
la igualdad de
oportunidades
y la innovación
en educación
pública

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

En el marc de les mesures excepcionals Covid-19, l’Ajuntament manté en l’inici de curs el reforç de neteja als
centres educatius. S’incrementa el servei de neteja interior en horari lectiu —amb un pressupost per aquest 1r
trimestre de 200.690 €— i es fa una neteja especial en
l’entrada esglaonada de l’alumnat, sobretot, en les zones
de pas i contacte, com són els lavabos, baranes d’escala,
manetes de portes, etc.
Pel que fa a la neteja exterior, a la via pública: es netegen de forma intensiva totes les voreres d’accés als
centres, a les entrades i sortides dels nens i les nenes. El
pressupost és de 138.880 € per al 1r trimestre escolar.
Les treballadores i els treballadors dels Plans d’Ocupació complementen aquest servei als espais públics en
funció de les necessitats.
Cal destacar també el nou disseny del pati de l’Escola
Serra de Marina amb un nou pintat, desenvolupat en el
marc del programa Empatitzem, per a la millora dels patis
escolars. Una tasca duta a terme amb el consens de la
comunitat educativa de l’escola.
S’han fet també millores a les escoles Tanit, Primavera,
Torre Balldovina, Santa Coloma, Les Palmeres, Beethoven, Antoni Gaudí, Ausias March, Miguel de Unamuno,
Jaume Salvatella, Escola Sant Just i a l’EBM La Maduixa.

Una educación pública de calidad es el motor imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidad de la ciudadanía y para que las ciudades avancen hacia un modelo más sostenible, inclusivo e igualitario. Para caminar hacia ese
modelo es fundamental que los equipamientos de los centros escolares estén actualizados y podamos avanzarnos a las
nuevas necesidades de los profesionales y del alumnado.
Hay que recordar que las grandes intervenciones, la gestión de las escuelas y el programa educativo son competencia
directa de la Generalitat de Catalunya; no obstante, el Ayuntamiento se encarga de realizar obras de pequeño formato para el mantenimiento y actualización de las instalaciones de los edificios escolares. Cada verano, cuando finaliza
el curso, ejecutamos actuaciones de mejora en equipamientos públicos y este año hemos realizado una veintena de
intervenciones con una inversión de 340.000 euros, para que se puedan realizar las clases y vida escolar con todas las
comodidades y en consonancia con el proyecto educativo de cada centro.
Hemos priorizado la adaptación de las aulas para garantizar acceso de escolares con movilidad reducida. Además,
hemos habilitado la nueva cocina de la Escuela Sagrada Familia y una nueva aula de psicomotricidad. Otra importante
novedad es que hemos puesto en marcha la primera smart classroom de la ciudad, un nuevo proyecto de innovación
educativa que extenderemos a otros centros escolares de la ciudad. Podemos decir con orgullo que se trata de una iniciativa piloto con la que Santa Coloma vuelve a ser referente en innovación y en la defensa de la cultura de valores.
Son, en definitiva, políticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Sabemos que quedan retos por conseguir. Por ello, vamos a seguir presionando para que la Generalitat de Catalunya cumpla
con los compromisos adoptados y seguiremos dedicando esfuerzos para seguir siendo la ciudad educadora, transformadora y de progreso que somos. Por unas aulas llenas de vida e innovación. ¡Hagámoslo posible!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Una formació de qualitat, futur per a la joventut
Hem començat el curs escolar marcat encara per la pandèmia de la Covid-19. L’esforç de tota la comunitat
educativa permetrà anar superant fases anteriors i recuperar, a poc a poc, certa normalitat. Aquest curs, però,
comença amb certes mancances a la nostra ciutat, especialment als estudis postobligatoris: als Programes de
Formació i Inserció (PFI), al batxillerat i a la formació professional.
L’augment de la demanda ha tornat a agafar desprevinguda a la Generalitat de Catalunya. Més de 800 alumnes
de la ciutat van quedar sense plaça per cursar els seus estudis. Aquesta situació general s’acompanya a Santa
Coloma amb la situació a l’Institut 9 que comença sense els nous mòduls i sense confirmació sobre el batxillerat pel curs vinent. A més, la Generalitat no ha previst cap finançament per a la construcció del nou centre, on
l’Ajuntament ha fet una inversió milionària, adquirint terrenys i enderrocant edificacions, per poder culminar la
cessió. Més exemples: cap finançament previst tampoc sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, de la que
ja disposen del solar des de fa més de dos anys. L'alcaldessa, Núria Parlon, va traslladar les reivindicacions al
MHP Pere Aragonés durant la seva visita a l’Escola Tanit per inaugurar el curs.
L’Ajuntament està desplegant dispositius d’urgència per donar sortida a joves que s’han quedat sense poder
estudiar per una clara manca de previsió. Ara, en un moment clau per a la recuperació econòmica del país, ens
trobem amb una formació professional insuficient, fruit de polítiques que posen l’accent en prioritats molt allunyades de les necessitats reals del nostre jovent. El govern municipal, en col·laboració amb els sectors implicats de
la societat colomenca, continuarà defensant aquesta etapa clau per donar un futur als i les nostres joves.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Invertir en educación es invertir en oportunidades
Los alumnos del Institut Nou se han echado a la calle para reivindicar un instituto digno; que desaparezcan los
barracones y, que se cumplan las promesas de la Generalitat que nunca llegan. Por otro lado, hemos visto como
alumnos de FP no han tenido su plaza garantizada y como otros centros educativos de la ciudad nos contactan
habitualmente por incumplimientos del Ayuntamiento y de la Generalitat. Con este panorama, el President de la
Generalitat quiso empezar el curso en una escuela de Santa Coloma, ignorando la realidad que hay en las restantes, allí estuvo acompañado por la Alcaldesa y por otros representantes municipales, mientras en Cs decidimos
realizar nuestro particular inicio del curso recordando que aún hay barracones y necesidades educativas que
atender en la ciudad y, hemos llevado el tema al Parlament, registrando una propuesta de resolución.
Adicionalmente este curso arranca con otra novedad, guarderías gestionadas directamente por el Ayuntamiento;
velaremos porque esto traiga mejor servicio, mejores condiciones a los trabajadores y menos coste a los ciudadanos, pero de momento, y ante los primeros movimientos tememos que la municipalización pueda servir para
aumentar el enchufismo y los costes que soportamos los colomenses; un modelo que contrasta con el de Cs, que
reclama educación de 0 a 3 años gratuita.
Invertir en educación es invertir en igualdad de oportunidades y futuro, en tener una sociedad mejor. Ojalá algún
día en lugar de mesas del PSOE y los separatistas para dar privilegios a quien desatiende las políticas públicas
básicas, tengamos mesas de todos los partidos para blindar la educación.

ECP

Amb l’Emergència Climàtica no hi ha excuses

Jesús
Sánchez
Portaveu

Per aquestes raons, entre moltes altres, cal canviar el sistema. Hem de pensar un model productiu alternatiu que
no comporti la destrucció de la natura, que sigui més segur per la vida de les persones, que no posi en risc la nostra salut, i que porti benestar per a totes. Per aquestes raons el passat 19S ens vam manifestar contra l'ampliació
de l'Aeroport del Prat, no només per protegir l'espai natural del Delta del Llobregat, també perquè creiem que
aquestes inversions es poden destinar a millorar la connexió ferroviària, fent el corredor mediterrani que permetria una millor connectivitat i descentralitzar la xarxa ferroviària.

Sam
Núñez
Portaveu

La Junta de Govern Local, en data 14 de setembre
de 2021, va aprovar:
Primer - Desestimar les al·legacions presentades, en base a l’argumentació exposada a
l’informe tècnic emès per l’arquitecta, Cap del Servei del Gabinet d’Acció Territorial i l’arquitecte,
Cap del Servei d’Habitatge i Regeneració, citat
literalment a part expositiva d’aquest acord.
Segon - Donar compte de l’autorització de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per a la disponibilitat
dels terrenys amb l’objecte d’aprovar definitivament el “Projecte Executiu del Pacte Local al Parc
de Can Zam. 1ª Fase de condicionament per respondre a l’emergència sanitària” i posteriorment
poder executar les obres.
Tercer - Aprovar definitivament el projecte
anomenat “Projecte Executiu del Pacte Local al
Parc de Can Zam 1ª Fase de condicionament per a
respondre a l’emergència sanitària”, redactat per
l’arquitecta la senyora Blanca Noguera PujosXicoi, i el seu pressupost d’execució per contracte
de 779.633,79€ (IVA inclòs).
Quart - Publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, a la seu
electrònica de l’ajuntament i Full municipal.
Cinquè - Traslladar aquest acord junt amb els
annexos a l’informe tècnic a les persones que han
presentat les al·legacions citades a la part expositiva
d’aquest acord i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
De conformitat amb l’article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
es procedeix a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d’anuncis, al web municipal i al 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.

Convocatoria asamblea
informativa de la FAVGRAM
sobre el mercado eléctrico

La situació d'Emergència Climàtica cada cop es fa més palesa. La vivim en el nostre dia a dia. Aquest estiu hem
viscut una de les pitjors onades de calor que es recorden. Les DANAS (pluges torrencials) són més freqüents i
més nocives que mai i, per citar un altre exemple, el recent incendi de Sierra Bermeja a Màlaga, un incendi de
sisena generació, més imprevisible i violent. Les causes d'aquests en paraules del director de l'Infoca són fruit de
l'abandonament dels boscos i pel canvi climàtic.

Aquí a Santa Coloma, des del nostre grup municipal hem presentat al·legacions al projecte de Can Zam, perquè
sempre hem demanat ampliar les zones verdes, pel gaudi de les veïnes i veïns de la nostra ciutat tot l'any i no només els quatre dies que duren els macrofestivals, i això passa per acabar el Parc de Can Zam, com un pulmó verd
i frondós tal i com la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam porta reclamant més de quaranta
anys. Ja no hi ha excusa davant d'aquesta emergència climàtica.

ERC

anunci

Tornem a l'escola
Les escoles i instituts de Santa Coloma comencen un nou curs marcat novament per la Covid-19. El Govern de la
Generalitat inverteix 42 milions d'euros per mantenir els reforços de personal i promou la millor eina per recuperar la normalitat als centres educatius, la vacunació.
El curs comença amb un retard en la instal·lació de mòduls de l'Institut "9" a causa d'un problema amb la maquinària. Hem traslladat la nostra preocupació al departament d'Educació i a Infraestructures.cat per tal que
accelerin al màxim les obres. Per part seva, l’Ajuntament encara no ha cedit a la Generalitat els terrenys a Safaretjos per a la construcció de l'edifici definitiu de l'institut, provocant que les obres no puguin planificar-se.
Pel que fa a l'oferta educativa postobligatòria s'ha detectat un augment en les preinscripcions de FP a la ciutat.
Quan finalitzi el període de matriculació veurem que, malgrat l'augment de la demanda, s'han cobert la majoria de
sol·licituds, ja que un únic alumne pot realitzar múltiples instàncies a diferents cicles i el departament ha obert 2
línies noves a l'institut les Vinyes i la Bastida i augmentarà les places a l’IOC per completar l’oferta. L'increment de
la demanda de la Formació Professional és una molt bona notícia perquè representa un èxit pel país.
Cal destacar que l'oferta a la ciutat és molt àmplia i garanteix que tot l'alumnat disposi de places públiques per continuar la seva educació postobligatòria. De fet, queden més de 100 places lliures per cursar batxillerat. El Govern
de la Generalitat té com a prioritat l’educació, avancem en la millora de les oportunitats educatives a la ciutat!

La Federación de Asociaciones de
Vecinas y Vecinas de Santa Coloma
(FAVGRAM) organiza el jueves 30 de
septiembre en la Plaza Olimpo (18.30 h),
una asamblea informativa sobre el cierre
de las oficinas bancarias de la ciudad y en
contra del precio abusivo de la luz por
parte de las eléctricas. Esta campaña
informativa que se inició el pasado 9 de
septiembre pretende visitar semanalmente
todos los barrios de la ciudad.

Horari 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.
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breus
la ciutat
Noves píndoles formatives
En marxa Emprenedona, per
negocis liderats per dones

El catàleg del Servei d’Orientació Laboral en línia de Grameimpuls
s’amplia amb dues noves píndoles: «No et limitis a dir el que saps fer, crea
el teu producte digital i ell parlarà per tu» i «Coneix el teu objectiu professional a través del Visual Thinking». Ambdues píndoles són gratuïtes
i s’ofereixen en format virtual, per tal que l’usuari/ària pugui escollir el
moment adequat per formar-se. Les persones interessades hauran de fer
la inscripció a través de la pàgina web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat ‘Píndoles formatives’). Més informació al 93 466 15 65.

La AECC organiza un taller de yoga y nutrición

La sede de Santa Coloma de la AECC-Catalunya contra el Cáncer organiza
una actividad que combina yoga oncológico con talleres de nutrición en
La CIBA, para conseguir un cambio en los pacientes hacia un estilo de vida
saludable. La actividad ya se ha iniciado y durará hasta el 16 de diciembre,
y está dirigida a los pacientes en cualquier fase de la enfermedad. Más
información (plazas limitadas): espaiactiu@aecc.es / 93 200 20 99

Commemoració del Dia Internacional de la Pau

Santa Coloma, com a ciutat membre de la Xarxa d’Alcaldesses i Alcaldes
per la Pau, ha dut a terme aquest 21 de setembre una acció que vol convidar a la reflexió sobre la pau i la no-violència.El dia 21, les artistes Shira
i Maga han pintat un mural a l’av. Generalitat, al costat de la pl. de les
Cultures, amb la retolació final “La pau al món comença aquí”. I aviat
es publicarà una guia d’educació per a la pau al món local, que comprèn
eines indispensables per al treball envers la pau des de les ciutats.

La CIBA acollirà dimarts vinent, 28 de
setembre (16 h), la presentació
d’Emprenedona, un projecte
d’acompanyament adreçat a dones emprenedores i empresàries del territori que es
desenvoluparà al llarg del darrer trimestre.
La iniciativa, impulsada pels ajuntaments
de Santa Coloma i de Sant Adrià de Besòs,
i gestionada per Grameimpuls, pretén
afavorir el naixement, creixement i
consolidació de projectes d’emprenedoria
liderats per dones a partir de sessions de
formació i coaching en què es treballaran
competències comunicatives, tècniques
(coneixements financers, jurídics, laborals,
etc.); habilitats personals i relacions
interpersonals amb altres participants.
El programa s’inicia el 4 d’octubre i finalitzarà al desembre. En aquests mesos, les
participants rebran acompanyament integral que combinarà tant itineraris formatius
flexibles adaptats a les seves necessitats,

com espais lliures d’autocures, sessions
de networking i sessions de tutorització
permanent a càrrec de l’equip de tècniques
municipals. Les participants hauran de ser
dones emprenedores, empresàries o intraemprenedores en una organització. Es farà
un procés de selecció per participar-hi.

Sessions informatives

Per tal de donar a conèixer el programa, el
Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls ha organitzat sessions informatives.
La següent serà el dilluns 27 de setembre
(14 h) en format virtual. A més, durant
la presentació es donaran més detalls del
projecte. Per assistir-hi caldrà fer inscripció
prèvia. A l’acte hi participaran les alcaldesses de Santa Coloma i Sant Adrià, Núria
Parlon i Filo Cañete.
Més informació del projecte Emprenedona
al 93 466 52 24 o enviant un correu electrònic a sfe@grameimpuls.cat

Foment Empresarial ha assessorat
500 projectes durant el 1r semestre
El Servei de Foment Empresarial de
Grameimpuls ha assessorat 502 projectes
d’emprenedoria i empreses els sis primers
mesos de l’any, més del doble que el 2020,
marcat per la Covid-19. Si bé aquesta
circumstància fa difícil la comparativa, la
resta de dades dels primers mesos de l’any
indiquen que el ritme d’activitat empresarial a la ciutat s’ha recuperat i, fins i tot,
s’ha incrementat i se situa a hores d’ara per
sobre de valors de prepandèmia. En aquest
sentit, de gener a juny s’han atès 412
noves persones usuàries (248 homes i
164 dones), 308 més que el 2020.
Les xifres de les accions formatives també demostren un creixement important.
Mentre que al primer semestre de 2020
les persones beneficiàries de formació
empresarial van ser 119, al mateix període d’enguany han sigut 291 (155 dones i
136 homes). Aquest increment s’explica,
en part, per l’alt interès del teixit empresarial local vers l’ajut Covid-19 municipal,
adreçat a pal·liar els efectes de la crisi
provocada pel coronavirus.

Bones xifres al programa Reempresa

Un altre servei que també ha vist augmentada la seva activitat és Reempresa. Durant
aquest semestre s’han captat 10 projectes
cedents i s’han atès a 39 persones reemprenedores, amb uns resultats de 7 casos
d’èxit, negocis que no han tancat i que
tenen relleu.

Santa Coloma avanza en la
accesibilidad del espacio público
El próximo lunes 27, se inicia una nueva
campaña de adaptación de pasos de
peatones para mejorar la accesibilidad de la
ciudad. El Ayuntamiento continúa trabajando para la supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública con el objetivo de
mejorar la accesibilidad y la seguridad de
las personas con movilidad reducida.
En una actuación conjunta en los seis distritos de la ciudad, se trabajará en la mejora de
la accesibilidad de los vados para facilitar el
paso de peatones y ofrecer itinerarios seguros a la ciudadanía. En una primera fase de

Duración máxima: dos meses
Inversión: 76.715 € (IVA incluido)
las obras se ejecutarán tareas de derribo de
acera y bordillo y de base de hormigón.
El objetivo común de las actuaciones, que se
extenderán por todos los barrios, es conseguir un urbanismo más amable y confortable.

L’Hospital Esperit Sant, premiat
per l'app del servei d’Urgències
La nova aplicació de l’Hospital de l’Esperit Sant que permet
informar els familiars del seguiment dels pacients que estan
ingressats a l’àrea d’Urgències ha estat la guanyadora dels
Premis Experiència del Pacient del 22è Congrés Nacional
d’Hospitals i Gestió Sanitària, que s’ha celebrat a Màlaga els
passats 15,16 i 17 de setembre.
Des del passat mes d’octubre, l’Àrea d’Urgències compta amb
aquesta aplicació dirigida a familiars i acompanyants de
persones ateses al servei, que permet seguir des del mòbil en
temps real l'estat de la persona des del triatge a l'alta. Aquesta
nova eina pretén oferir una atenció més propera i transparent, però en cap cas substitueix la informació que els professionals sanitaris van oferint als acompanyants sobre l'estat de
salut i l'evolució del pacient.

> 502 projectes
d’emprenedoria
i empreses

Aquest és un
bon exemple de
> 291 persones parla situació de la
ticipants d'accions
pandèmia: tot i
formatives
que alguns nego> 412 nous usuaris
cis s’han volgut
i usuàries
cedir per qüestions associades
> 10 projectes
a les restriccions
cedents, 39 persones
de la Covid-19 i
reemprendedores, 7
el seu impacte
casos d’èxit
econòmic, alguns
d’ells (del sector
de l’alimentació, la restauració, el comerç
al detall o els serveis), han pogut tenir un
relleu per part de persones que no volien
començar des de zero. Al primer semestre
de 2020 aquestes dades eren de 4, 18 i 2
(persones cedents, reemprenedores i casos
d’èxit respectivament).

Nou joc combinat al Jardí José Sánchez
Les nenes i els nens de Santa Coloma ja poden gaudir d'un nou joc infantil al Jardí José
Sánchez, ubicat a l’avinguda dels Banús cantonada amb el carrer d’Irlanda, al barri de
Santa Rosa. S’ha renovat el joc combinat de la zona infantil i per fer-ho s’ha comptat
amb la participació de les persones usuàries del parc.
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agenda
Torna ‘Firadisc’, la Fira del
disc del col·leccionista

El Sagarra se llena de Blues
Este fin de semana se celebra el VIII
Festival de Blues de Santa Coloma, que
debido a la pandemia se ha trasladado de
febrero a septiembre. En esta edición
contará únicamente con músicos nacionales,
de reconocido prestigio, y presentará un
programa doble: el viernes, 24 de septiembre, con Big Black Rhino y Flamingo Tours,
y el sábado, 25 de septiembre, con Enma
Fernández y Santiago Campillo Quartet.

Aquest dissabte, 25 de setembre, en
el marc del programa del VIII Festival de
Blues, torna «Firadisc», la Fira del disc del
col·leccionista, a la plaça de la Vila. Els
cercadors de vinils estan d'enhorabona.
Una nova edició del Firadisc arriba a la
ciutat i romandrà oberta amb la seva
tradicional oferta de vinils de segona mà
des de les 10 del matí i fins a les 19 h.
Afanyat i no perdis l'oportunitat!

Xuel Díaz s’estrena
a l’Auditori

Aquest diumenge, 26 de setembre
(19 h), la cantautora colomenca Xuel Díaz
interpretarà el concert «Les dones de la
meva vida» a l’Auditori Can Roig i Torres.
Díaz vol recuperar en aquest concert
aquelles cançons amb veu de dona que li
han inspirat al llarg de la seva carrera
(Chavela Vargas, Cecilia, Marisol, Jeanette...). Es tracta d’un tribut a totes aquelles
dones que han acompa-nyat tantes generacions i que van lluitar per a fer-se un lloc
en la indústria musical; dones valentes i
plenes de talent que van obrir el camí a les
que vindrien al darrere. Aquest també serà
el concert on es presentaran els primers
temes del seu disc «Vacaciones en los ojos».
Tot acompanyat per una banda formada
per Albert Guillén (guitarra), David
Anguera (teclat) i David Sáez (bateria).

Arriba el Cap de Setmana
Ibèric a Santa Coloma

El proper cap de setmana, 2 i 3
d’octubre, se celebra el 21è Cap de
Setmana Ibèric de la Ruta dels Ibers,
esdeveniment al qual el Museu Torre
Balldovina s’hi afegeix cada any organitzant activitats, tant al mateix Museu com
al poblat ibèric Puig Castellar: visites,
tallers, jocs, etc. El tema entorn del qual
giren les activitats d’aquesta edició són les
xarxes de comunicació a la societat ibèrica.
Totes les activitats i més informació al web
del Museu https://museu.gramenet.cat

24 de septiembre (19 h)

presentación. A Enma Fernández le acompaña una banda orquestada por músicos de
incuestionable reputación donde vientos,
piano, voz y percusión se unen para dar
vida a un jolgorio de brassband único.

FLAMINGO TOURS
La nueva etapa de Flamingo Tours,
formación creada en 2012 por Myriam
Swanson, se inicia con la creación de
un nuevo concepto, un viaje musical
hacia tierras salvajes y desconocidas.
Un encuentro entre el blues del delta del
Mississippi, el góspel y la tradición contemporánea del rock 'n' roll.
25 de septiembre (19 h)

BIG BLACK RHINO
En 2014 nace el potente grupo de rock
& blues y soul, Big Black Rhino, liderado
por la frontwoman Núria Mancebo, y
el guitarrista y productor Gerard Brugués (Pàkitsguitar). Con una trayectoria
ascendente y ya trabajando en el que será
su tercer trabajo, este quinteto influenciado por artistas como Janis Joplin,
Alabama Shakes, Ben Harper o Muddy
Waters combinan la dulzura del soul con
la acidez del rock & roll.

ENMA FERNÁNDEZ
El pianista, cantante y compositor Enma
Fernández presenta «The Longest Road», el
single de su último trabajo: «Hey chico!»,
un álbum editado por Bickerton Record
con el que anuncia sus primeras fechas de

SANTIAGO CAMPILLO QUARTET
Nos encontramos ante un músico tremendamente versátil, con un estilo que nace
del blues y del rock y un filtro basado en la
improvisación más salvaje e indómita…,
siendo capaz de expresar con su guitarra,
casi hablando a través de fraseos y riffs,
hasta los sentimientos más profundos.
Ha editado un nuevo trabajo, que tiene
por título «A Cara o Cruz». Compuesto por
diez canciones mucho más elaboradas,
con un sonido de rock, claro y contundente. En directo toca acompañado por
Oneida James (la que fuera bajista de Joe
Cocker durante 13 años), Mini Drums
(batería) y Mauri Sanchis (teclado).
Entradas a la venta a través de teatresagarra.koobin.cat o de la nueva web
del Sagarra teatresagarra.gramenet.cat

Noves propostes de La CIBA

Celebración del
Día Internacional de
las Personas Mayores

El 29 de setembre (18 h)
tindrà lloc una nova sessió del
Club de lectura feminista de La
CIBA «Genealogies Feministes»,
a càrrec de Mª Àngels Cabré, a la
biblioteca Singuerlín-Salvador
Cabré. En aquesta sessió, anomenada «Vanguardistes»,
s’aprofundirà sobre les següents
obres: Una cambra pròpia (1929),
de Virginia Woolf i El voto femenino y yo: mi pecado mortal (1935),
de Clara Campoamor. Amb
aforament limitat i inscripció
prèvia a: lacibainfo@gramenet.cat.

El próximo 1 de octubre es el Día
Internacional de las Personas Mayores, y
para celebrarlo, el Ayuntamiento ha
previsto una serie de actividades que se
llevarán a cabo el 1 y 2 de octubre en el centro Pompeu Lab (c/ Pompeu Fabra, 22). Se
realizará un ciclo de conferencias bajo los
títulos «Sentido de la vida para las personas
mayores», «Preparación a la jubilación» y
«Recursos y servicios para la dependencia»,
que contará con la presencia de especialistas. El Consell de la Gent Gran, una visita a
la Escuela de Restauración y una masterclass de gimnasia de mantenimiento, serán
otros de los actos programados.

El 30 de setembre (de 8 a 15 h) hi
haurà la Primera trobada de municipis certificats a favor de la igualtat de
gènere, amb el Distintiu SG CITY 50-50.

Acte presencial (La CIBA) i virtual. Un
espai de debat i d'intercanvi de bones
pràctiques i coneixements per impulsar
una agenda local feminista, adreçat als
equips polítics i tècnics dels ajuntaments.

L’Ajuntament promou el voluntariat
entre la població jove de la ciutat

Nuevo encuentro de Marea
Pensionista La Colomense
El jueves, 30 de septiembre, Marea
Pensionista La Colomense ha convocado un nuevo encuentro de jubilados,
pensionistas, mareas de pensionistas y
movimientos sociales, en Torre Balldovina (pl. Pau Casals, s/n).

Sota el lema «Troba’t», l’Ajuntament posa
en marxa una campanya adreçada a joves
de 16 a 35 anys amb l’objectiu d’impulsar el
voluntariat entre aquest sector de la
població i donar-los a conèixer els diferents
projectes que es duen a terme a la ciutat en
aquest àmbit. L'acció es porta a terme des
del Punt del Voluntariat i la Unitat
d’Infància i Joventut, i en col·laboració amb
les entitats de la Taula sectorial del voluntariat i la Generalitat de Catalunya.
En el marc d’aquesta campanya se celebrarà el pròxim 2 d’octubre una jornada
al Centre de Recursos Juvenil Mas Fonollar
que serà un punt de trobada entre joves que
fan voluntariat i les persones interessades,
per compartir experiències i interessos,
resoldre dubtes i conèixer el projectes actius
de voluntariat a Santa Coloma.

Todas las actividades serán gratuitas pero
el aforo es limitado a causa de las restricciones Covid-19. Es imprescindible la inscripción previa llamando al 93 462 40 08
del 27 al 30 de septiembre (de 9.30 a 21 h).

Concentración
por las pensiones
Des del Punt del Voluntariat s’ofereix
formació, recursos i assessorament per a
les entitats que volen desenvolupar un projecte solidari com també per a les persones
que volen ser voluntàries.

SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 27 de
septiembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y los servicios para gente mayor.

