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Esta semana se han incorporado 13 nuevos
y nuevas agentes a la plantilla de Policía Local
Al final de mandato habrán ingresado
en el cuerpo policial cerca de 50 agentes

Las estadísticas sobre la comisión de delitos
presentan una evolución favorable

Este miércoles, 13 de octubre, la alcaldesa, Núria Parlon,
ha recibido y otorgado las credenciales como agentes de la
Policía Local de Santa Coloma a 13 nuevos efectivos. Los y
las agentes han finalizado su período de formación en la
Escola de Policia de Catalunya (Mollet del Vallès) después
de haber superado la oposición convocada por el consistorio. Por el procedimiento de oposición ya entraron 18
efectivos en 2019, 7 en 2020 y para el año 2022 está
prevista la llegada de 12 más. Por la vía de comisión de
servicios, han llegado 7 agentes de otras localidades que
solicitaron traslado durante este mandato.
El objetivo del gobierno municipal es que al finalizar
el mandato en 2023 se hayan incorporado cerca de 50
agentes para continuar aumentando la ratio de policías
por número de habitantes. A este trabajo constante hay
que añadir las acciones desplegadas ante el Departament
d’Interior de la Generalitat para solicitar el aumento de la
plantilla de Mossos d’Esquadra destinados y destinadas a
la ciudad. Policía Local, Mossos y Policía Nacional realizan operativos conjuntos habitualmente para aumentar
los niveles de seguridad.

La alcaldesa entregó el pasado 13 de octubre las credenciales a los nuevos y las nuevas agentes.

Estadísticas positivas

Freno a las ocupaciones conflictivas

Precisamente los datos publicados por el Ministerio del
Interior apuntan que las estadísticas sobre la comisión de
delitos presentan una evolución positiva. Entre el primer
semestre de 2019 y el del 2021 han descendido en su conjunto un 6,79%.

La falta de vivienda social para las familias con más necesidades es uno de los problemas agravados con la crisis provocada
por la pandemia. Desde las áreas municipales de Servicios
Sociales y de Vivienda se realizan diferentes acciones para
atender las emergencias habitacionales en Santa Coloma.
En este contexto se producen ocupaciones de viviendas por
parte de grupos de personas, habitualmente con antecedentes
policiales, que inciden directamente en la convivencia de la
vecindad y los comercios de la zona.

En algunas tipificaciones, como delitos graves y menos
graves de lesiones y riñas tumultuarias, el descenso ha
sido del 83,10% (de 142 en 2019 a 24 en 2021). Los robos
con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han bajado un 43,75%, pasando de 176 a 99. Con
descensos más moderados se sitúan los hurtos, un 2,17%,
o los robos con violencia e intimidación que bajan 1,74%.
La alcaldesa, Núria Parlon, ha señalado que “hemos mejorado la eficacia policial, como indican los últimos datos
del Ministerio del Interior. Y esto ha sido posible gracias
a la labor de la unidad USIR y también al GIP y la buena
coordinación con el resto de cuerpos de seguridad. Los datos
nos indican que vamos en el buen camino pero no bajaremos
la guardia y seguiremos esforzándonos para mejorar y tener
una Policía Local de referencia a nivel metropolitano”.

Santa Coloma,
una ciudad
segura y
cohesionada

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

La Policía Local, especialmente a través de la unidad USIR, en
colaboración con vecinos y vecinas, se ha especializado en impedir este tipo de ocupaciones conflictivas. Así, en lo que llevamos
de año se han realizado 120 servicios por parte de las patrullas.
Estas actuaciones han derivado en la apertura de 36 diligencias
judiciales por delito de usurpación de inmuebles.
Policía Local despliega también un servicio de tapiado preventivo una vez desalojadas las personas que pretendían ocupar la
vivienda. En 2021 se han realizado 55 tapiados de este tipo.
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Seguimos dando pasos adelante en la mejora de la seguridad, cumpliendo con los compromisos adoptados con la ciudadanía. En esta ocasión anunciamos la incorporación de 13 nuevos y nuevas agentes de la Policía Local, que forman
parte de los 50 efectivos de nueva incorporación que tendremos antes de finalizar el mandato. El objetivo es reforzar
la prevención de los delitos, promover la convivencia e incrementar la sensación de seguridad y bienestar; siempre
complementando al cuerpo de Mossos d’Esquadra que tienen la competencia en esta materia. Sabemos que una ciudad
segura no depende solo de la acción de los cuerpos policiales; una buena iluminación de las calles, las políticas de rehabilitación de los barrios y la colaboración de la ciudadanía son imprescindibles.
Los datos del Ministerio del Interior constatan la mejora en seguridad. Comparando con cifras del 2019, en el primer
semestre del 2021 ha disminuido un 6,79% el índice de delitos registrados. Cabe destacar la importante coordinación de los cuerpos de seguridad —Policía Local, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional— y la labor de la Unidad de
Apoyo e Intervención Rápida (USIR), especializada en la prevención y actuaciones específicas en el espacio público.
Santa Coloma ha sido siempre una ciudad segura, con unos índices de delincuencia por debajo de otras ciudades
catalanas similares en población. Durante la crisis sanitaria y económica vivida se experimentó un aumento de los
hurtos, que estamos combatiendo mediante intervenciones contundentes en el espacio público y a través de medidas
por la convivencia y el civismo. Y las cifras nos dicen que vamos por el buen camino. Desde la dirección de los Mossos d'Esquadra han citado a nuestra ciudad como ejemplo de buenas prácticas en la prevención de las ocupaciones
ilegales de viviendas. Quiero destacar la labor de nuestra Policía Local, que este año ya ha evitado 121 ocupaciones.
La seguridad es un bien público y un pilar fundamental del bienestar, desde el Gobierno municipal lo tenemos claro.
Necesitamos cambios legislativos en cuestiones como la multireincidencia, modificaciones que permitan que el trabajo de la policía no caiga en saco roto.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2
l’Ajuntament informa · 15 d'octubre de 2021

la ciutat
La CIBA i el remodelat passeig de la
Salzereda, punts d'interès de l'Open House

Nous passos adaptats per
millorar l'accessibilitat

En marxa la campanya d'adaptació de
passos de vianants per millorar
l'accessibilitat de Santa Coloma. Les
primeres actuacions s'han fet al carrer
Saragossa, al passatge Saragossa i a
l'avinguda Francesc Macià.
L'Ajuntament continua treballant per a la
supressió de barreres arquitectòniques a
la via pública amb l'objectiu principal de
millorar l'accessibilitat i la seguretat de les
persones amb mobilitat reduïda.
L'objectiu comú d'aquestes actuacions que
s'estenen per tots els barris és aconseguir
un urbanisme més amable i de proximitat,
més confortable.
El cap de setmana del 23 i 24 d’octubre,
Santa Coloma serà un dels 7 municipis
que acollirà el Festival d’Arquitectura
48h Open House BCN. Aquesta iniciativa
permet conèixer espais que generalment
no estan oberts a la ciutadania.
Edificis oberts, itineraris guiats i
lliures, protagonitzaran el cap de
setmana a la ciutat. Entre els indrets
escollits per l’organització a Santa
Coloma s’hi troben: La CIBA, com a
edifici destacat dins l'apartat «Open
Social»; les cotxeres de Can Zam, edifici

Es liciten les obres
del carrer Menorca

destacat de l’«Open Infraestructures»; la
Masia Torribera, dins de la secció «Open
Green» i amb visita guiada durant la
setmana de l’Alimentació Sostenible; el
remodelat Pavelló Poliesportiu Nou; el
nou passeig de la Salzereda dins de la
secció «Open Green i Infraestructures» o
l'itinerari «Les Masies Senyorials de Santa
Coloma» que forma part del tema de l’any,
l’«Arquitectura Mediterrània».
El projecte de biodiversitat del Besòs, els
diferents espais del Recinte Torribera, la
Torre Pallaresa, l'Aula Ambiental Isabel

Muñoz, l'Antic Pavelló B de l'Hospital
Esperit Sant i l’itinerari teatralitzat pel
barri del Centre també seran punts de
referència de l'Open House.
Per temes de seguretat de l’espai, només
un 9% de les visites necessita inscripció
prèvia —en la major part dels casos els
itineraris— que s’obrirà el proper dimarts 19 d’octubre a les 10 h al web del
festival.
Més informació i inscripcions a https://
www.48hopenhousebarcelona.org/

Cessió gratuïta de bicicletes a
persones autònomes i empreses

Prorrogada la campanya de
patrimoni fins al 30/11
En el marc de la revisió i actualització
del catàleg i de l’inventari d’edificis i
elements protegits de la ciutat,
l’Ajuntament va posar en marxa abans de
l’estiu una iniciativa que permet, a través
dels suggeriments de la ciutadania,
redescobrir, valorar i conservar el patrimoni històric de Santa Coloma de Gramenet.
A tal efecte, i a través del web municipal
www.gramenet.cat, es poden enviar les
imatges amb els suggeriments d'una manera molt senzilla. Només cal omplir un breu
formulari adjuntant la imatge o imatges
fetes i clicar el botó d'«Enviar». Un cop rebudes, la comissió de patrimoni municipal
farà la valoració pertinent de tots aquells
suggeriments de les colomenques i els colomencs. El període de recepció d’imatges
s’ha allargat fins al 30 de novembre.
Alhora, des de les carpes de les Regidories
de Districte es convidarà a la ciutadania
a fer les seves aportacions al patrimoni
mitjançant un joc interactiu.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 18 de
octubre (11 h), en la pl. de la Vila, por
la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

La darrera Junta de Govern Local ha
endegat la licitació de les obres al carrer
Menorca amb una superfície total
d’actuació de 6.439 m2 i una inversió de
416.558 € (IVA inclòs). Es preveu enllestir
l’adjudicació abans que finalitzi l’any.
El projecte d’urbanització del carrer Menorca inclou la demolició de la calçada,
actuacions en voreres, embornals i tapes
de serveis; estesa de capes d’aglomerat i
pintura de la senyalització horitzontal.
Pel que fa a les actuacions a les voreres,
els treballs consistirien a fer voreres en
trams on actualment no n’hi ha; incrementar l’amplada d’algunes per a una millor
accessibilitat i mobilitat; suprimir d’altres
per adaptar zona d’aparcament i, per últim,
modificar voreres existents per fer-les
remuntables.
El reforç del paviment actual es farà mitjançant l’estesa de dues capes d’aglomerat
asfàltic i una estesa final i recobriment
d’una capa de rodament.

Horari OIAC
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30h
Amb l’objectiu d'impulsar la mobilitat
sostenible al territori, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) ha obert una línia de
subvenció per a la cessió temporal de
bicicletes a les empreses i els professionals
dels municipis metropolitans, entre ells
Santa Coloma de Gramenet.

Amb aquesta iniciativa anomenada «Biciempresa» es vol facilitat el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la
bicicleta o a la bicicleta i el transport públic.

L'AMB destinarà 50.000 euros a aquesta
convocatòria i es pot sol·licitar una subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal i gratuïta durant 6 mesos d'un màxim
de 5 bicicletes (elèctriques o mecàniques,
de passeig o plegables) per sol·licitant.

El període de presentació de sol·licituds
finalitza l’11 de novembre de 2021.
Per formalitzar-les cal adreçar-se a la
secció «Tràmits» del web de l’AMB
https://www.amb.cat/

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
En marcha un plan de refuerzo
de los Servicios Sociales

Com vendre per Internet, nova formació empresarial

«Negocis locals: com atraure clients/es de proximitat per Internet»
és el títol de la propera formació empresarial de Grameimpuls. El
taller, de sessió doble, està previst per als dies 18 i 20 d’octubre
de 14.30 a 16.30 h. L’objectiu d’aquesta acció, que s’impartirà en
modalitat virtual, és dotar a les empreses, botigues i negocis locals
d’eines per atraure la seva potencial clientela mitjançant Internet
i una estratègia de Social Media òptima. Les persones interessades
a participar-hi hauran de fer la inscripció a través de la pàgina web
www.grameimpuls.cat, apartat «Formació per a persones emprenedores». Més info: 93 466 52 24.

Manualitats per a la Gent Gran

Durant la setmana del 18 al 22 d'octubre es farà la inscripció als
tallers de manualitats per a Gent Gran als Centres Cívics de la ciutat.
Aquesta activitat va més enllà de la creació plàstica i crea espais de
dinamització, un lloc de trobada i de convivència, així com un temps
per a la creació i la formació cultural, pròxima i accessible. Inscripcions de 17 a 19 h als centres: Casals Safaretjos, Oliveres, Guinardera
i Riu Nord, i Centres Cívics Can Mariner, Raval, Singuerlin, Llatí, Can
Franquesa i Fondo.

Desde el Ayuntamiento se pondrá en
marcha un plan de refuerzo de los Servicios Sociales que constará en la contratación de un equipo formado por 3 trabajadores/as sociales y 2 educadores/as sociales
para cubrir de manera inmediata bajas y
otras contingencias. Estas contrataciones
se realizarán en el marco del contratoprograma con la Generalitat de Catalunya.
Por otra parte, durante este mes de octubre,
se conformará un equipo de intervención
social específica en la problemática de la
vivienda, integrado por 3 trabajadores/as
sociales y, antes de finalizar el año, se convocará, por el procedimiento más ágil, una
bolsa de trabajo de profesionales de este
ámbito para cubrir otras eventualidades.
Por último, a lo largo de 2022, se analizarán las cargas de trabajo del personal de

servicios sociales para promover procesos
de revisión de funciones y dotaciones económicas. Finalmente, se elaborará e implementará un plan de equipamientos para los
Equipos Básicos de Atención Social (EBAS)
de los distritos 1, 2, 3 y 6.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento
atienden a la ciudadanía más castigada
por las consecuencias derivadas de la
pandemia por el Covid-19 y desde 2008
lo hacen con las personas que han sufrido, y todavía sufren, la crisis económica.
Los y las profesionales viven en primera
línea situaciones de gran complejidad:
pérdida de la vivienda, pobreza energética, violencia de género, problemas de
salud mental, necesidades de atención
para las personas mayores y de ayuda a
sus cuidadores y cuidadoras, entre otros
casos.

Recollits més de 1.300 kg de
raïm a la Vinya d’en Sabater

Propostes de La CIBA
· 19 i 26 d’octubre (de 19 a 21 h) Cercle
de Dones. Activitat presencial a La CIBA.
Des de temps ancestrals els cercles de dones
han sigut una font de saviesa, salut i energia.
En aquest espai, les dones podran connectar
amb les pròpies experiències amb acompanyament grupal i intercanviar vivències que
els hi afecten directament. Tots els dimarts
d’octubre a desembre, a càrrec de Raíz Violeta. Aforament limitat amb inscripció prèvia:
raizvioletabcn@gmail.com
· 20 d’octubre (18 h) Club de lectura
«Genealogies Feministes» a la biblioteca del Fondo. Una nova sessió conduïda
per Mª Àngels Cabré, anomenada «Visionàries», en la qual s’endinsarà amb dues
obres que van acompanyar el sorgiment de
la segona onada del feminisme: El segon
sexe (1949), de Simone de Beauvoir, i La
mística de la feminitat (1963), de Betty
Friedan. Aforament limitat amb inscripció
prèvia: lacibainfo@gramenet.cat
· 20 d’octubre (18 h) «Dones i salut».
Sessions presencials organitzades per
ASAUPAM a La CIBA. És un cicle mensual

de xerrades i tallers en què es parlarà de
drogues, sexualitat, salut física i mental,
relacions afectives i socials, feminismes...
amb perspectiva de gènere i sense tabús o
perjudicis. Més informació i inscripcions:
www.asaupam.info
· 20 d’octubre (18 h) Inauguració de
l’exposició artística «Lloc de llum» a La
CIBA. Reconeixement a la trajectòria artística de Margarita Pedragosa (1944-2020)
organitzada conjuntament amb la família
de l’artista. L’exposició de l'obra escultòrica es podrà visitar ﬁns al 31 de desembre.
· Fins al 12 de novembre. Exposició
fotogràfica «Defensores del cos-territori» a La CIBA. Organitzada conjuntament
amb l’Associació SUDS i la col·laboració de
la Diputació de Barcelona. Les Defensores
defensen la terra, la seva identitat indígena i la igualtat entre gèneres. En el procés
de resistència i defensa del territori, aquestes dones han vist que totes les violències
que les colpegen estan interrelacionades.
Aquest material fotogràﬁc és un homenatge a les seves lluites i als seus èxits.

QUILOS RECOLLITS
L'alumnat del programa de la Casa d'Oficis ha estat l'encarregat de la verema

La verema a la Vinya d’en Sabater ja ha
finalitzat. Per primera vegada, la recollida
s’ha fet per varietats. En total, cinc dies
coincidint amb els cinc tipus de raïm que hi
ha plantat: pansa blanca o xarel·lo; garrut,
també conegut com a monestrell; picapoll
blanc, picapoll negre i garnatxa negra.
Com cada any des que es van iniciar les
veremes, les persones encarregades de la
recollida han estat els i les alumnes del programa la Casa d’Oficis de Grameimpuls
Aquest any, la producció del vi es farà al
celler de Can Roda (Martorelles). El vi de la
Vinya d’en Sabater no es comercialitza i serveix de material didàctic per als alumnes de
l’Escola de Restauració (ERESC). Aquesta
és la cinquena verema des que es va iniciar
el projecte de recuperació de la vinya.

L a Vinya,

320 kg
varietat de garrut
76 kg

a les rutes
a garnatxa negra
de la DO Alella
Santa Coloma s’ha 370 kg
adherit al Consorci de Promoció a pansa blanca
Enoturística del
554 kg
Territori DO Alella, amb l’objectiu a picapoll blanc
de posar en
10 kg
valor el patrimoni
a picapoll negre
històric, cultural
i paisatgístic del
seu territori. A la
pràctica, l’adhesió
permet incloure
la Vinya d’en Sabater i el seu entorn a les
rutes i experiències de vi que s’organitzin
en el marc de la DO Alella.

1.330 kg

Santa Coloma, referent en la formació relacionada amb l'alimentació
En el marc de les jornades «Alimentació i Sostenibilitat: una perspectiva culinària,
acadèmica i social», l'alcaldessa Núria Parlon va presentar la formació que es fa sobre nutrició i alimentació com un eix estratègic de la ciutat. Des de la seva creació, el
Campus de l'Alimentació de la UB ha duplicat el nombre de persones matriculades.
En el curs 2013-2014, hi havia un total de 527 alumnes mentre que al curs 2018-2019
el número arribava a més d'un miler. Pel que fa a la formació ocupacional, els i les
estudiants de l'Escola de Restauració de Santa Coloma presenten un índex d'inserció
laboral elevat, amb una mitjana de més del 58% en els darrers anys, xifra que en especialitats com «Restaurant i bar» arriba fins al 100%.
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agenda
Arriba ‘Musicalment’ a
l’Auditori Can Roig i Torres

Amb l'objectiu de sensibilitzar la població envers la salut mental, Ammame
organitza una activitat lúdica per compartir i gaudir de la música, amb la
col·laboració de l'Escola municipal de
música Can Roig i Torres i el departament
de Salut pública de l'Ajuntament. La
jornada es desenvolupa cada any des de
2012. Enguany se celebrarà el 17
d'octubre (9 h) a l'Auditori Can Roig i
Torres sota el títol «Love & Cors».

Erik Segel a l’Auditori

Erik Segel és un cantautor colomenc de
dark folk i balada. Combina la feina com a
professor amb la seva carrera en solitari i
amb el grup tribut Meinstein – Rammstein
Live Experience, del qual és el vocalista. El
2019 va publicar el seu primer àlbum,
titulat «One-night marriage» (Matrimoni
d’una nit). L’estiu de 2020 va gravar el seu
segon disc a l’estudi colomenc Centre
Molinet amb Marc Ferrando. Aquest
àlbum es va publicar el passat mes de juny
sota el nom «Has its dark». Després
d’alguns concerts a Barcelona i Saragossa,
Erik Segel arriba a l’Auditori Can Roig i
Torres (dissabte, 16 d'octubre, 19 h) en
format acústic a piano i veu.

Juga amb nosaltres a
les Carpes de Regidories
Aquesta tarda, a partir de les 17.30 h,
l’Ajuntament et convida a jugar amb el teu
mòbil a la carpa que hi ha instal·lat a la
plaça Xavier Valls de Can Mariné. A través
d’un divertit joc de kahoot, podràs conèixer
millor el patrimoni de la ciutat i ajudar a
configurar-lo. El divendres 22, la carpa
estarà a la plaça del Rellotge a partir de les
17.30 h, i el diumenge 24 la podràs trobar a
Can Zam a partir de les 11.30 h. Pots
anar-hi en família, conèixer els teus
regidors i regidores i informar-te sobre
aquest servei municipal. T’hi esperem!

Convocatoria FAVGRAM
La Federación de Asociaciones de Vecinas
y Vecinos de Santa Coloma, FAVGRAM,
organiza el 21 de octubre (18.30 h), en
la pl. Barrio Latino, 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.

A partir d’aquest divendres 15
d’octubre, l’aforament del Teatre
Sagarra i l’Auditori Can Roig i Torres
passarà a ser del 100% segons les noves
mesures Covid aprovades per la Generalitat.

Arrenca el programa de les Jornades
de Memòria Històrica al Museu
Un any més, Santa Coloma celebra les
jornades de memòria històrica amb un
seguit d’activitats al voltant del 27 de
gener de 1939, el dia que les tropes
franquistes van entrar a la ciutat, gairebé
al final de la Guerra Civil.

Dijous 21 d’octubre (18.30 h) al
Museu Torre Balldovina, plaça Pau
Casals s/n. Cicle de vídeos «Activistes
pels drets Humans a Gramenet, construïm Memòria Històrica». Vídeo amb
l’entrevista feta a Montserrat Boada, filla
de l’alcalde Celestí Boada: «Memòria històrica: drets de la infància».

Exposició fins al 14 d’abril de 2022
«Nous noms per a nous temps. El nomenclàtor durant la Segona República»

L’assassinat de l’alcalde Boada va suposar per als seus cinc fills, a més
de la mort del pare, la dispersió del
nucli familiar i per a la majoria d’ells
l’internament a centres d’orfes. La
possibilitat de veure’s amb la mare es va
limitar a uns pocs dies l’any.

Dilluns 18 d’octubre (18 h) a la rambla
del Fondo amb c/ Mozart. Acte homenatge a Celestí Boada. Arranjament del
monument situat al lloc i col·locació d'una
placa commemorativa.

Feminisme, consum responsable
i cooperació cultural
Santa Coloma reivindica el seu compromís ferm de defensa dels Drets Humans i
de la Cultura de la Pau a les Jornades per
la Pau i Cooperació. Fins al 19 d'octubre, a
la carpa de la plaça Pau Casals s’oferirà
una àmplia oferta d'activitats, moltes
d'elles adreçades a infants i joves:

Cap de setmana solidari

Tikva: viu un dia a Jerusalem!», joc de
simulació sobre la situació de Palestina.
Activitat adreçada als instituts, amb
reserva prèvia. A les 18.30 h, «Educació
menstrual i sexualitat conscient», projecte
de sensibilització i cooperació que treballen a Nicaragua adreçat a noies joves,
amb reserva prèvia.

Diumenge 17 (de 10 a 14 h), Fira
d’entitats amb una mostra del Consell
de Solidaritat i Cooperació. De 10.30 a
13.30 h «Un teatre al jardí», recorregut
sensorial en família als Jardins de la Torre
Balldovina. A les 18 h, cabaret de circ solidari i a les 19.30 h, circ solidari i social.

Dimarts 19 (de 9.30 i 11 h), espectacle de teatre i titelles sobre consum
responsable. Activitat adreçada a les
escoles, amb reserva prèvia. I finalment,
a les 18 h, Grup Eirene proposa un nou
club de lectura i drets humans a partir
de la lectura del llibre «Paraula d’Arcadi»
d’Arcadi Oliveres.

Activitats per a infants i joves

I en els dos darrers dies d’activitats destaca el dilluns 18 (10 i 12 h), «Amal-

Club de lectura, 19 d’octubre
(18.30 h), amb Dones de ferro, de
Margarida Codina, publicat per Efadós
Editorial. A càrrec de l’autora i de
l’escriptor Rodolfo del Hoyo, a la Llibreria
Carrer Major. Inscripcions: al 93 385 58
42 o per whatsapp al 618 59 70 60.
Presentació del llibre, 21 d'octubre
(19 h), El Atlante, de Mateo Rello, Juan
Luis López, Juan Carlos Peña i Edu Barbero, publicat per Caravansari. A càrrec dels
autors, al Centre d’Art Contemporani Can
Sisteré. Inscripcions: cultura@gramenet.cat

El divendres 15 (9.30 h), taller «De
l’hort a la taula». I a les 19 h, Santa
Coloma amb el Sàhara proposa un vespre
amb activitats relacionades amb el Sàhara
Occidental.
A partir les 11 h del dissabte 16, contacontes «Auka, la granota amazònica» amb
Enginyeria Sense Fronteres i joc de taula per
sensibilitzar sobre la importància de l’aigua.
A les 21 h, concert solidari amb Senyor
Oca i el Dj Paunlao, per a la sensibilització i
solidaritat amb les persones refugiades.

Noves propostes del
‘Paraula de Santa Coloma’

Inscripcions i reserves a
https://grameticket.cat/

II Mostra de Cinema de Terror
El lunes, 18 de octubre, arranca la II
Mostra de Cinema de Terror de Santa
Coloma de Gramenet. Además de las
películas programadas, durante la semana
más terrorífica de la ciudad, grandes y
pequeños podrán disfrutar de un Escape
Room Halloween familiar, de 'Talleres fab'
y de una matiné de cine infantil, entre
otras muchas actividades, en la sede del
Pompeu Lab. Toda la info del programa
en: www.gramenet.cat/pompeulab
Todas las actividades son gratuitas, pero
es imprescindible reservar las entradas en:
pompeulab@gramenet.cat, por whatsapp
(680 83 59 77), o presencialmente en el
centro (Pompeu Fabra, 22, solo tardes).
Para determinadas propuestas, el centro se
reserva el derecho a solicitar autorización
parental a los y las menores de 14 años.

Tornen les tradicionals
catifes florals

Després de l’aturada obligada a causa de
la pandèmia de la Covid-19, les catifes
florals tornen a la ciutat el diumenge, 17
d’octubre, amb la seva 26a edició.
Enguany es desenvoluparan al passeig
Jaume Gordi obrint un nou emplaçament
que variarà en pròximes edicions. A primera
hora del matí (sobre les 7 h) començaran a
confeccionar-se. Els grallers intervindran al
migdia i a les 19 h tindrà lloc la trepitjada
que comptarà amb els Gegants i Capgrossos
de Santa Coloma. Recordem que el trànsit al
passeig romandrà tancat des de primera
hora i no es podrà estacionar en el tram que
ocuparan les catifes.

‘En Jan Totlifan’ Espectacle de
creació dirigit a públic familiar
20 d’octubre (9.30 h i 11 h)
Teatre Sagarra

