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L’Ajuntament impulsa el ‘Projecte Timó’
per suplir la manca de places als PFI
62 joves s’havien quedat sense plaça als Programes
de Formació i Inserció (PFI) de la Generalitat

Serà una formació oficial, en què s'invertirà
uns 200.000 € per al curs 2021-22

Els i les 62 joves de la ciutat que es van quedar sense
plaça als Programes de Formació i Inserció (PFI) de la
Generalitat de Catalunya per a aquest curs 2021-22,
podran accedir-hi finalment gràcies al recurs d’urgència
creat per part de l’Ajuntament de Santa Coloma, sota el
nom «Projecte Timó», que es realitzarà a través de
l’empresa municipal Grameimpuls. Aquest projecte serà
finançat exclusivament pel consistori municipal i comptarà amb una dotació pressupostària de 200.000 € per al
curs 2021-22. D’aquesta manera, l’Ajuntament superarà
les places oferides pel govern autonòmic (59).
El «Projecte Timó» consistirà en una formació reconeguda
oficialment, adreçada a joves a partir de 16 anys que no
s’hagin graduat en ESO. Les modalitats formatives que
s’impartiran són: «Auxiliar d’hostaleria en cuina i serveis
de restauració», «Auxiliar de muntatges d’instal·lacions
elèctriques, aigua i gas», «Auxiliar d’activitats d’oficina i
serveis administratius generals» i «Auxiliar de comerç i
atenció al públic». Aquests cursos tenen previst començar
el 25 d’octubre, i tindran una durada de 1.000 hores, i
es faran de dilluns a divendres durant 5 hores diàries als
tallers i instal·lacions de Grameimpuls.
L’alcaldessa, Núria Parlon, a l’acte de presentació d’aquest
recurs al CRJ Mas Fonollar el passat dimecres, 20
d’octubre, va assenyalar que hi ha una “manca greu de
places generalitzada” en els estudis postobligatoris a Santa
Coloma: “Entre aquesta manca, ens preocupa de forma
important l’alumnat que ha volgut matricular-se als PFI i
no hi ha obtingut plaça. És per això que hem creat aquest
dispositiu d’urgència que permetrà pal·liar la manca de
places previstes pel Departament d’Educació”.

Una nova oportunitat
Des de finals de juliol i davant la manca de places en aquesta formació, l’Ajuntament es va posar en marxa mobilitzant
recursos municipals per donar sortida a joves sense titulació d’ESO i que volen trobar una nova via per graduar-se i
millorar la seva formació. Es tracta de donar una segona
oportunitat a joves que el sistema no acompanya, posant a
la seva disposició recursos educatius i d’orientació perquè
puguin obtenir una formació bàsica per enfrontar-se al
món laboral amb unes mínimes garanties, o bé seguir
els estudis postobligatoris, com els cicles formatius.

'Proyecto Timón':
por el futuro
profesional
y de las
oportunidades
para los jóvenes

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

L’alcaldessa i els futurs alumnes durant la presentació del 'Projecte Timó'.

El «Projecte Timó» és una mesura que s’emmarca en
l’«Estratègia Local contra l’Abandonament Escolar Prematur», en què l’Ajuntament de la ciutat és pioner, i que
té com a objectiu reduir aquest abandonament a Santa
Coloma i afavorir que els i les joves puguin romandre al
sistema educatiu i aconseguir una formació postobligatoria bàsica per millorar els índexs d’inserció laboral futurs.
A banda dels Programes de Formació i Inserció, el «Projecte Timó» també disposarà d’un servei d’acompanyament
individualitzat de l’alumnat. A través d’una entitat
especialista, es farà un seguiment personal a l’alumne o
alumna per tal que no abandoni els estudis i poder oferirli una orientació amb èxit per seguir amb el seu itinerari
vital i formatiu.

62 noves places

per a l’alumnat que s’ha quedat sense places als PFI

x2

les places ofertades per la Generalitat al 2020-21

Oferta de 4 cursos
Hostaleria i Restauració
Electricitat i Fontaneria

Comerç i atenció al públic
Serveis d’administració

1.000 h de formació
200.000 € d'inversió

Somos la ciudad de la igualdad de oportunidades. Desde el equipo de gobierno hemos impulsado medidas de calado en
favor de esta igualdad y para dar apoyo a las familias y escolares; el programa de las becas comedor y de la gratuidad de
los libros de texto son ejemplos de ello. En esta ocasión, teniendo en cuenta que 62 jóvenes de la ciudad se habían quedado sin plaza para los Programas de Formación e Inserción (PFI) y que la Generalitat no lo ha resuelto, hemos puesto en
marcha el «Proyecto Timón», en el que invertimos 200.000 euros de presupuesto para que estos jóvenes se puedan formar
y favorecer su entrada en el mercado laboral. De esta manera cumplimos un doble objetivo: la lucha contra el abandono
escolar prematuro y promovemos más oportunidades de acceso a la formación postobligatoria y a un primer empleo.
Este Proyecto tiene dos vertientes. La formativa: se ponen en marcha cuatro cursos especializados en áreas que
sabemos tienen una fuerte demanda de personal —Restauración, Electricidad y Fontanería, Comercio y Atención al
público, y Servicios de administración—. La segunda vertiente es que vamos a estar al lado de los jóvenes haciéndoles
un acompañamiento individualizado, para guiarlos en su búsqueda de trabajo.
Como la situación y el futuro de nuestros jóvenes nos preocupa y nos ocupa, a falta de una respuesta eficaz por parte
de la administración competente, la Generalitat, hemos puesto todos los recursos municipales que estaban en nuestra
mano para que los y las colomenses mayores de 16 años sigan formándose y puedan obtener salidas profesionales con
proyección. Un proyecto de vida en el que tenemos que estar, desde la administración más cercana, por el bienestar y la
tranquilidad de las familias, y a la vez para promover la autoestima y seguridad de nuestros jóvenes. Hago un llamamiento a las familias y a aquellos jóvenes que se hayan quedado sin plaza de PFI, para que se unan al «Proyecto Timón».
Estamos a vuestro lado, para apoyaros y que podáis emprender un viaje formativo y profesional ilusionante y con gran
proyección de futuro.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2
l’Ajuntament informa · 22 d'octubre de 2021

grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Unas ordenanzas fiscales para dinamizar la economía local
Como cada año por estas fechas procedemos a la aprobación de las ordenanzas fiscales y precios públicos
como paso previo al presupuesto municipal del siguiente ejercicio. El equipo de gobierno que preside Núria
Parlon aplica un año más medidas concretas para no aumentar la presión fiscal sobre las familias, para ayudar
al tejido económico de Santa Coloma en una época de crisis post pandemia y, lo más esencial, financiar los
servicios públicos que recibe la ciudadanía. Para 2022 congelamos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los
ayuntamientos tenemos un pequeño margen de modificación para poder ajustar este impuesto conocido como
“la contribución”. Ajustando a la baja el tipo que podemos aplicar, lo mantenemos igual que en 2021. Además,
se introducen mejoras en la gestión para que las personas que tienen derecho a una bonificación no tengan
que tramitarla cada año.
De principios políticos a actuaciones concretas. Así expresamos también nuestro apoyo a comerciantes y
empresarios locales a través de los impuestos municipales. Por tercer año consecutivo, gracias a los cambios
introducidos, el sector de la restauración no tendrá que pagar por las terrazas. En este sentido estamos trabajando la mejora de la estética de las terrazas (para eliminar las barreras de hormigón) que se autorizaron
de manera provisional durante la pandemia. Terrazas que tampoco deberán abonar la tasa. Mantenemos la
rebaja del 50% para los mercadillos y del 10% para los paradistas de los mercados municipales, y congelamos
el precio público para la recogida de residuos que abona el sector comercial. Gobernar es decidir cómo se
gestionan unos recursos limitados y nuestro gobierno apuesta una vez más por la recuperación de las familias
y la economía local.

C's

¿¿Ciudad segura??

Dimas
Gragera
Portaveu

En las últimas semanas hemos estado con vecinos de Fondo, de Santa Rosa, de Llorenç Serra y muchos otros
barrios que nos han explicado sus realidades y, creánme, yo jamás diria que la ciudad es segura escuchando sus
testimonios. Estoy seguro que ustedes coinciden conmigo. A mí me han enseñado a dar la cara y a afrontar los
problemas y, en la alternativa de ciudad que proponemos, acabar con la delincuencia es un eje fundamental, pues
no hay libertad sin seguridad. En los últimos años, los que coinciden con los mandatos de la actual alcaldia, los
delitos han aumentado y la plantilla de la policia ha ido disminuyendo, por eso exigimos más efectivos de policia
y cámaras en las calles.

La semana pasada la ciudad estuvo en televisión por la delincuencia descontrolada que sufrimos y, parece que la
única reacción que hemos visto por parte del gobierno, es propaganda. Observamos cómo se emiten vídeos con
títulos: Santa Coloma Ciudad Segura o cómo incluso desde esta hoja informativa se dedican artículos afirmando
que la ciudad es segura. Nos parece que es totalmente inadecuado hacer estas afirmaciones cuando la realidad es
justo la contraria y, sobretodo, cuando son los vecinos los que sufren la inseguridad.

Es fundamental también cambiar la ley, para que los delincuentes que reinciden tengan penas más duras, aquí
también ha actuado mi formación, mientras vemos como el PSOE o Podemos, que gobiernan en España, ni
cambian la ley, ni votan favorable a endurecer delitos como la okupación o la multireincidencia cuando otros lo
proponemos. Tomen buena nota, pues aunque sea incómoda esta es la realidad.

ECP
Núria
Larroya
Portaveu

Escoltar a peu de carrer, aportar solucions
Utilitzar l’espai públic per parlar de lo públic. Parlar de les necessitats, les carències i les propostes de futur sobre
els drets i les necessitats bàsiques de les persones. I no estem parlant de les típiques carpes dels partits polítics, sinó
del que estan fent les nostres veïnes i veïns. Les assemblees de la Favgram sobre els tancaments d'oficines bancàries
i els preus abusius de les factures de la llum. La PAHV parlant del greu problema d’habitatge i la lacra dels desnonaments. La plataforma de Serra de Marina i Can Zam preparant mobilitzacions per tenir el parc verd i frondòs que
ens mereixem. Concentracions davant dels CAPs per la lluita de l’atenció primària amb Santako Diu Prou. El dilluns a la plaça de la Vila on la Marea Pensionista reclama pensions dignes governi qui governi. El primer dimarts
de mes on Artemis crida en contra de la violència masclista. Tots aquests són exemples de reivindicacions a peu de
carrer on cal escoltar la gent i compartir les reivindicacions de les veïnes i veïns de la nostra ciutat.
Les colomenques i colomencs tenen molt a dir i a explicar. L’escolta activa s’ha de practicar. Escoltar per entendre l’altre no sempre és fàcil però amb una bona escolta activa ens permet arribar al fons dels problemes i
buscar solucions consensuades. Quan participem d’aquestes mobilitzacions veiem els problemes del dia a dia
que més preocupen. És llavors on té sentit treballar les possibles solucions que, com a gent comuna que som, ens
proposem treballar des d’En Comú Podem. Perquè hi ha solucions possibles i valentes. Una gran metròpoli com
Barcelona que té un operador energètic municipal, les mesures sobre l’habitatge pensades per a les persones i
no per als grans tenidors, renaturalitzar la ciutat amb zones verdes, oferir un dentista municipal assequible, …
Si és possible en una gran metrópoli també ho potser a la nostra ciutat. Perquè els drets de totes es defensen al
carrer. Tornem als carrers.

ERC
Sam
Núñez
Portaveu

anunci

La Junta de Govern Local, en data 21 de setembre
de 2021, va aprovar:
Primer - Estimar les al·legacions presentades
pel Sr. Roger Vernis Artigas i la Sra . Miriam
Martínez Fernández, en representació d’Aigües
de Barcelona.
Segon - Aprovar definitivament Projecte de
reurbanització del carrer Prat de la Riba entre
el C/ Balears i el C/Gaspar, a Santa Coloma de
Gramenet redactat per L’enginyer de camins Sr.
Francesc Xavier Ventura Parés, amb un pressupost d’execució per contracte de 767.196,54 €
(IVA inclòs).
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 FAVGRAM
La Federación de Asociaciones de Vecinas
y Vecinos de Santa Coloma, FAVGRAM,
organiza el 28 de octubre (18.30 h), en
la pl. del Reloj, 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.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 25 de
octubre (11 h), en la pl. de la Vila, por
la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

Oficina de atención
de la Defensora
La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet ha
reducido el servicio presencial en atención
a las medidas sanitarias vigentes, pero
continúa abierta para atender consultas y
quejas, siempre con cita previa.
Horario: de 9 a 14 h, de lunes a viernes,
93 462 40 12 o 627 709 730 (también
por whatsapp) / defensora@gramenet.cat.

Assassinen l’alcalde Boada
El 18 d’octubre va ser assassinat l’alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Celestí Boada i Salvador, els fets van
succeir de matinada quan l’alcalde Boada va ser traslladat fins al Camp de la Bota, on un escamot d’afusellament
franquista va procedir a la seva execució després d’haver presenciat en altres dues ocasions l’execució de companys seus. El seu delicte? Ser l’alcalde de la nostra ciutat i defensar els valors republicans davant l’alçament
militar feixista. És detingut a casa seva el 8 de maig i condemnat a mort en un judici sumaríssim.
Celestí Boada és reconegut i valorat pel veïnat i respectat pel seu caràcter enèrgic i per la seva bondat que evita la
mort de persones religioses i conservadores, com el mateix mossèn de l'església major. L’alcalde, que viu amb la seva
família al carrer major núm. 9, deixa vídua i cinc fills menors que hauran de malviure de la caritat i marxar de la ciutat. Aquests fets van succeir fa 82 anys, l’any 1939, des de llavors s’ha anat posant llum a la foscor, però l’alcalde Boada
continua sense tenir una plaça en honor seu a Gramenet de Besòs i sense rebre el reconeixement que mereix.

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

Militant d’Esquerra Republicana, durant el seu mandat com a alcalde va realitzar, entre d’altres: la distribució
d’aliments per als més necessitats; la inauguració de l’oficina de correus; l’adequació de Can Roig i Torres en
hospital i la nova escola pública a Can Rius.

informa

El 4 de novembre de 2021 se celebrarà la 1a edició dels Premis Alcalde Boada per tal de reconèixer la tasca per
la defensa dels valors republicans tant a Santa Coloma de Gramenet com a Catalunya. Visca l’alcalde Boada i
continuarem treballant per la seva memòria.

A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL
B-38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)

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.
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breus

la ciutat
60 joves de Santa Coloma es
beneficiaran de la Casa d’Oficis

Formació empresarial sobre botigues online

Amb el taller «Normativa i responsabilitats de les pàgines webs i
botigues» es tanca la formació empresarial del mes d’octubre de Grameimpuls. El taller, de sessió doble, està programat per als dies 26 i 28
d’octubre de 14.15 a 16.45 h i s’impartirà en modalitat virtual. L’objectiu
de la formació és donar a conèixer la normativa legal per poder vendre a
través de les botigues virtuals, així com les passes a seguir durant la contractació per Internet. A més, durant el taller també s’explicarà com s’ha
de fer la publicitat a la xarxa i com han de ser les comunicacions amb els
clients i les clientes. Inscripcions: www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació per a persones emprenedores’. Més info: 93 466 52 24.

Perspectiva de gènere en el voluntariat social

Dins del programa de formació del Punt de Voluntariat, els pròxims dies
3, 10 i 17 de novembre, la Fundació Siurana impartirà el curs «Regenerar-nos: La perspectiva de gènere en l’àmbit del voluntariat social».
Adreçades a les persones voluntàries i a qualsevol persona interessada
en temes de perspectiva de gènere, les sessions es realitzaran a La CIBA,
Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, de 17 a
19 h. Inscripció gratuïta a puntvoluntariat@gramenet.cat / 646 058 979.

Tertúlia literària a l’Àrea Cultural Oriol
NOVA CONVOCATÒRIA
Una seixantena de joves de Santa
Coloma d’entre 16 i 29 anys es podran
beneficiar aquest curs de la nova convocatòria de la Casa d’Oficis, un programa
d’ocupació que combina 6 mesos de
formació becada i 6 més de formació
pràctica amb contracte laboral.
En aquesta convocatòria s’oferiran 6
especialitats formatives: «Horticultura
i Floricultura», «Activitats auxiliars en
vivers, jardins i centres de jardineria», «Dinamització d’activitats de lleure educatiu,
infantil i juvenil», «Activitats auxiliars en
conservació i millora de forests», «Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica» i l’especialitat de doble
titulació «Operacions bàsiques de cuina/
Operacions bàsiques de restaurant i bar».
Els cursos es realitzen als diferents espais
formatius de Grameimpuls, al Centre de

Obert el termini d’inscripcions
www.grameimpuls.cat
93 466 15 65 / 93 468 03 17
Formació i Treball, a l’Escola de Restauració Santa Coloma i a altres espais formatius, com ara l’hivernacle, l’hort i la vinya
d’en Sabater. El programa, que desenvolupa activitats en benefici de la ciutat, permet als i les joves obtenir un certificat de
professionalitat que acredita l’assoliment
de les competències laborals.
La Casa d’Oficis és un programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, en el marc del Programa de
suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social: projecte
«Treball als barris», i per l’Ajuntament de
Santa Coloma, i el gestiona Grameimpuls.

L'Àrea Cultural Oriol organitza la primera tertúlia literària del curs
2021-22, dirigida per Carmen Arroyo i José Oubiña. Serà el pròxim
dimarts, 26 (19 h), a la seu de l'entitat (c. Nou, 4-6, baixos). Per limitacions d'aforament es prega confirmar l'assistència al 93 385 30 05.
Col·laboració: 6 €.

Primera edició del festival La Lanzadera

El 30 d’octubre, amb motiu de la celebració de la Castanyada, es presentarà la primera edició del festival La Lanzadera en què participaran
grups de música emergents de Santa Coloma al pati del CRJ Mas Fonollar. Aquest festival és producte del procés participatiu entre bandes de
música jove de la ciutat durant l’estiu, i finalitza ara amb aquesta proposta, en què es podrà escoltar a Noir Silence, Barbo 00, Las Konkordia
i Laura Lázaro. Els concerts seran gratuïts amb inscripció prèvia a la
web masfonollar.cat o al perfil d’Instagram @lalanzadera.fest.

20è aniversari de l’Observatori de les
Dones en els Mitjans de Comunicació
El 23 d'octubre tindrà lloc a La CIBA la
Jornada «Vint anys, vint causes» amb
motiu de la commemoració del 20è
aniversari de l'Observatori de les Dones
en els Mitjans de Comunicació, amb
diversos diàlegs, taules rodones i activitats. Hi assistiran diferents representants
institucionals, com l’alcaldessa, Núria
Parlon, així com professionals de la comunicació, cineastes, escriptores i activistes,
entre elles, Mònica Terribes, Najat El
Hachmi, Neus Ballús o Miriam Hatibi.

Santa Coloma, ciudad líder en
el Estado en movilidad accesible

L'Observatori és un projecte pioner a l'estat
espanyol creat el 2000 amb la finalitat de
dinamitzar el debat públic sobre la representació de les dones als mitjans de comunicació. Actualment, n'hi formen part 32
municipis que sumen 2.945.983 habitants.

Santa Coloma amb LA
Santa Coloma de Gramenet mostrarà una
vegada més el seu esperit solidari amb
aquesta iniciativa pensada perquè tothom hi pugui col·laborar amb la compra
d'entrades per les actuacions programades
al teatre Sagarra el 31 d'octubre o amb la
compra d'una polsera solidària.
La segunda edición del Índice de Movilidad Sostenible de las Ciudades de España
(IMSCE), correspondiente al año 2021,
reconoce el compromiso de mejora constante de Santa Coloma a la hora de eliminar
barreras arquitectónicas, que puedan
dificultar o impedir el acceso y uso efectivo
de las infraestructuras y medios de transporte a las personas con movilidad reducida. Se trata de un estudio de la consultoría
IdenCity, especializada en procesos de
transformación de ciudades y territorios.
El Índice, que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, mide, analiza y evalúa los siste-

mas de movilidad de 82 ciudades de
toda España. Santa Coloma se encuentra
entre los 17 municipios que obtienen la
calificación de "líderes", gracias al buen
desempeño de las medidas para alcanzar
la accesibilidad universal. De hecho, está
entre las 5 ciudades españolas, no capitales de provincia, que han eliminado más
barreras arquitectónicas.
En el apartado "movilidad accesible" se
tienen en cuenta principalmente la accesibilidad en el transporte público, la flota de
vehículos accesibles, así como la diversificación tarifaria y bonificación para personas mayores o personas con discapacidad.

El darrer diumenge del mes actuaran Piratas Rumbversions (12 h), un dels
grups de versions amb més projecció del
moment, i tindrà lloc l'espectacle «El Rey
León, el Tributo» (18 h), considerat el
millor concert familiar de l'any.
Punts de distribució de les polseres:
www.gramenet.cat/lapalma
Venda d'entrades a:
https://cercadeti.cruzroja.es/
ajudaafectatsvolcalapalma
Amb la col·laboració de

PALMA

4
l’Ajuntament informa · 22 d'octubre de 2021

agenda
Nova edició del Correllengua

El 24 d'octubre (11 h), a la plaça del
Rellotge, tindrà lloc l'acte inicial d'una nova
edició del Correllengua, amb la lectura del
manifest a càrrec de la colla castellera
Laietans i del CNL L'Heura. Hi haurà
diferents activitats pensades per a tots els
públics: espectacle de màgia i contacontes,
lectura de textos d'Isabel Clara Simó a
càrrec dels alumnes del CNL L'Heura, taller
de creativitat per a infants i presentació
d'un volum de l'enciclopèdia Castellera.
Aquest acte forma part del programa
«Paraula de Santa Coloma» de tardor.
Inscripcions: rodolfodelhoyo@gmail.com

Clara Campoamor,
protagonista del teatre
a La CIBA

Torna el Festival Passatge Insòlit
El certamen —que se celebrarà del 22
al 24 d’octubre— destaca enguany per
l’aposta per una programació descentralitzada, que seguirà tenint en els jardins de
la Torre Balldovina el seu principal
escenari, però que suma a la causa espais
com el Teatre Sagarra, l’Auditori Can Roig
i Torres o el Teatre La Colmena.
Seguint amb l’esperit d’edicions anteriors,
el 16è Passatge Insòlit integrarà espectacles de carrer, teatre i circ, a més del format firaire, segell del festival. La companyia LaBú Teatre amb l’espectacle «Fragile
2.0» serà l’encarregada d’inaugurar una
edició que també compta en el seu cartell
amb noms com Tombs Creatius, Antigua &
Barbuda o Circusdrome, amb cinc propostes participatives per a tots els públics.
La resta de l’oferta es reparteix entre el
Teatre Sagarra, el Teatre La Colmena i Can
Roig i Torres, amb un seguit de propostes
per a tots els gustos i amb esperit màgic.

Noves propostes a la
II Mostra de Cinema de Terror
22 d'octubre
19 h. «Quién dijo miedo». Monòleg humorístic amb Jona OPH per
tremolar de riure.

El 27 d’octubre (18 h), es tancarà a
La CIBA el “Cicle Republicanes”, amb la
proposta teatral sobre la vida i el llegat de
Clara Campoamor: «Clara Campoamor, mi
pecado mortal», a càrrec de la companyia
de dones Lyceum de l’Excèntrica, Centre
d’Arts Escèniques. Es tracta d’una activitat
inclosa a la programació del «Paraula de
Santa Coloma».

20.30 h. Cinema: Una
de cíber fòbies, «Dark
web: eliminat», de Stephen Susco.

L’’Hora del conte’
a les biblioteques

23 d'octubre
Mini escape room: «Pesadilla a LAB
Street». Primer torn (infantil, fins a 12
anys): de 10.30 a 14 h. Segon torn
(adults): de 16 a 20 h.

La pròxima setmana, dins del programa
«Paraula de Santa Coloma», es farà l’Hora
del conte a les biblioteques de Santa
Coloma, «Paraula a les biblioteques»,
organitzat per l’Ajuntament i la Xarxa de
Biblioteques de la ciutat:
27 d'octubre (18 h) «Quan hi havia gegants», a càrrec de la Mon Mas (+4 anys).
A la biblioteca Can Peixauet. Inscripcions:
b.sta.colomag.cp@diba.cat / 93 466 52 70
28 d'octubre (18 h) «Gianni Rodari: contes per a la revolta», a càrrec
d’Assumpta Mercader. A la biblioteca
Singuerlín–Salvador Cabré.
Inscripcions: b.sta.colomag.s@diba.cat /
93 468 26 97

Calendari de les Carpes
de Regidories de Districte
Divendres, 22 octubre | DISTRICTE 6
Plaça del Rellotge
(de 17.30 a 20 h)
Diumenge 24 octubre | DISTRICTE 3
Can Zam / Parc de fusta
(d'11.30 a 14 h)
Dilluns, 25 octubre | DISTRICTE 1
Rambla de Sant Sebastià
(d'11 a 13.30 h)

En destaquen la de la companyia Los
Galindos, amb una iniciativa de circ
contemporani, i l’espectacle multipremiat de la companyia La Rioja El Patio,
«Conservando memoria», que es presentarà al Teatre La Colmena. Completen la
programació companyies com L’Avalot,

22 h. Cinema: Torna
el psicòpata emmascarat, «Feliç dia de la teva
mort 2», de Christopher
Landon.

que presenta «Memòria sota l’aigua», Txo
titelles amb «Cotó», Addaura Visual amb
«Mobilus» i Cia Ortiga amb «Kumulunimbu».
Més informació:
http://passatgeinsolit.com/

Xerrada online
sobre drets laborals

20 h. Cinema: Tornen
les bestioles a «Un lugar
tranquilo 2», de John
Krasinski.
22 h. Cinema: Una de
Survivors, «Noche de
bodas», de Tyler Gillet.
24 d'octubre
10 h. Matinal infantil:
Taller Fab Lab «L'arbre
de Halloween» (de 8 a
14 anys); disseny amb
tecnologia 3D i taller
tecnològic de muntatge
(menors acompanyats), i taller de samarretes terrorífiques i fluorescents.
12 h. Cinema: Una de morts adorables,
«L’al.lucinant món de Norman», de Chris
Butler i Sam Fell.

Open House a Santa Coloma
Aquest cap de setmana, 23 i 24
d’octubre, Santa Coloma acollirà el 12è
Festival d’Arquitectura 48h Open House
BCN. La ciutadania podrà visitar de forma
gratuïta 14 espais de la ciutat i fer 3 itineraris: el de les Masies Senyorials, l’itinerari
teatralitzat pel Centre i el de «Santa Coloma
Saludable». Pels dos primers cal inscripció
prèvia al web del festival. Entre els espais
escollits per l’organització hi trobem: La
CIBA, les Cotxeres de Can Zam, el remodelat Pavelló Poliesportiu Nou, la Masia
Torribera i el nou Passeig de la Salzereda.
Més informació e inscripcions:
https://www.48hopenhousebarcelona.
org/santa-coloma-de-gramenet/

Vuelve la Carrera y Caminata popular Contra el Cáncer
Después de un año de pandemia, Santa Coloma volverá a mostrar su solidaridad en
una nueva edición de la Carrera y Caminata Contra el Cáncer este domingo, 24 de
octubre (de 9 a 14 h), con un nuevo formato adaptado a la realidad sanitaria. Será
una edición limitada y restringida a 500 personas, con un recorrido de una milla en el
campo de atletismo Antonio Amorós.

Dimarts, 26 d’octubre (19 h), tindrà
lloc la conversa «Defensant els drets
laborals de les treballadores de la llar i de
les cures a El Salvador», amb SITRADOMES (Sindicato de Trabajadoras Domésticas de El Salvador), moderat per Joana
Martínez i Lourdes Oudena, i organitzat
per CooperAcció.
Aquest acte serà online i s’hi podrà accedir
directament a través del canal de Youtube
de CooperAcció.

Presentació del poemari
‘Pla 10 de l’espai exterior’
d’en Jordi Valls

«Paraula de Santa Coloma» de tardor
presenta el darrer Premi de Poesia Andrés
Estellés, Pla 10 de l’espai exterior, publicat
per Poesia 3i4, amb què ha estat guardonat
el poeta colomenc Jordi Valls. La presentació serà el 28 d’octubre (19 h) al Centre
d’Art Contemporani Can Sisteré, a càrrec
de l’autor i del poeta i editor Paco Fanés.
Inscripcions: cultura@gramenet.cat

Circ al CRJ Mas Fonollar
Demà dissabte, 23 d’octubre (18 h),
al patí del Mas Fonollar (c/ Sant Jeroni, 3),
hi haurà un espectacle de circ social i
viatger «Quatre parets i un sostre», de la
companyia Sputniks. Posteriorment (19 h)
es farà un col·loqui sobre aquest projecte
de cooperació i educació en valors a través
del circ. Entrada lliure.

