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Més de 4.200 infants de la ciutat tenen una
beca de menjador escolar per aquest curs
El 43% dels alumnes d’infantil i primària de Santa
Coloma reben una beca de menjador el curs 2021/22

Des de 2013, l’Ajuntament hi ha invertit més de
14.000.000 € perquè arribin a totes les famílies

L’Ajuntament ha posat en marxa la novena convocatòria
del programa «El menjador de l’escola a l’abast de tothom»
per a aquest curs 2021/22, en què s’hi invertirà 1.400.000
euros per garantir que tot l’alumnat de la ciutat rebi
almenys un àpat equilibrat i saludable al dia.

BALANÇ DELS 9 ANYS
DEL PROGRAMA
MUNICIPAL

Un total de 4.247 alumnes de Santa Coloma d’educació
d’infantil i primària (el 43% de l’alumnat) reben una beca
de menjador gràcies a fons econòmics de l’Ajuntament i
de la Generalitat de Catalunya. D’aquests, 3.888 infants
perceben una beca del 100% del cost del menjador, mentre que 359 n’obtenen una complementària. El cost d’una
beca de menjador és de 6,33 euros al dia de mitjana i
inclou tant l’àpat com el servei de monitoratge al migdia.

29.811 beques menjador

Programa municipal
El programa municipal de beques menjador «El menjador
de l’escola a l’abast de tothom» es va posar en marxar ara
fa vuit anys amb l’objectiu d’estar al costat de les famílies,
ajudant-les amb la conciliació econòmica i laboral, i forma
part del pla estratègic del govern municipal.
Des de l’Ajuntament no es posa un límit a aquesta inversió,
de tal manera que totes les famílies que compleixen els
requisits tenen la beca de menjador per als seus fills/es. El
2013 es va posar en marxa aquest programa, i des de llavors s’han aportat més de 14.000.000 euros. Durant aquest
període, s’ha incrementat en un 77% el nombre d’alumnes
beneficiaris (vegeu el gràfic), gràcies a l’ampliació del topall
d’ingressos per unitat familiar requerits.

'EL MENJADOR DE
L'ESCOLA A L'ABAST
DE TOTHOM'

nombre d’alumnes
77% elbeneficiaris

(del 2013 al 2021)
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Enguany, dels 9.870 infants escolaritzats, més de la meitat
(5.351) han sol·licitat una beca de menjador, i l’Ajuntament
i la Generalitat n’hi han resolt favorablement el 79%.

2.195

Una alimentació saludable
Una altra de les finalitats del programa municipal és promoure els hàbits d’alimentació saludable en aquesta etapa
escolar. Un estudi de la Societat Espanyola de Dietètica
i Ciències de l’Alimentació (SEDCA) demostra que una
bona alimentació influeix positivament en el desenvolupament cognitiu i rendiment escolar de l'alumnat. A més,
és un dels pilars de la prevenció de malalties (obesitat,
diabetis…). En aquest sentit, cada cop és més important el
paper dels menjadors escolars i dels educadors.

Al lado de
las familias:
programa
municipal de
becas-comedor

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat
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Hace ocho años que pusimos en marcha el programa de becas-comedor ‘El menjador de l’escola a l’abast de tothom’,
para ayudar a la conciliación económica y laboral de las familias y poder garantizar una alimentación sana y equilibrada de los niños y niñas de la ciudad. Año tras año hemos aumentado su dotación presupuestaria porque creemos
que proyectos como este garantizan la igualdad de oportunidades y sirven de apoyo fundamental en la economía de
muchos hogares colomenses, especialmente golpeados por la crisis de la Covid-19.
Está más que demostrado científicamente la relación directa que hay entre la alimentación y el rendimiento escolar. De
hecho, la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) ha constatado en un estudio que la alimentación equilibrada en los jóvenes influye positivamente en el rendimiento escolar y desarrollo cognitivo. Por tanto,
como gobierno municipal y desde las administraciones públicas, debemos promover y garantizar una nutrición adecuada a la población, y sobre todo desde una edad temprana. En ese sentido, creemos que desde los comedores escolares
se está haciendo una labor magnífica por parte de los y las profesionales que forman parte. Se trata de un programa
pedagógico que promueve hábitos saludables y que influye en la vida y crecimiento sano de nuestros hijos e hijas.
Este curso 2021-2022, con el programa municipal de becas, estamos ayudando a que cuatro de cada diez escolares de
educación infantil y primaria tengan cubierto el comedor escolar, lo que significa que estamos garantizando que al
menos reciban una comida equilibrada y saludable al día. Cabe destacar también que fuimos pioneros a nivel de país
con este importante proyecto y volvimos a serlo cuando lo trasladamos a los tres institutos de secundaria la ciudad.
Son iniciativas que facilitan la vida de muchas familias colomenses y que promueven que los más pequeños puedan
seguir las clases con las mayores garantías posibles de aprendizaje y desarrollo. Es un ejemplo más de la inclusión, de
la justicia social y de la lucha contra las desigualdades como ejes centrales de nuestras políticas.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat

El Ple aprova unes ordenances en favor
de les famílies i de l’economia local
El Plenari del mes d’octubre ha aprovat
provisionalment les ordenances fiscals i
preus públics per a 2022. L'equip de govern
ha presentat unes ordenances i preus per a
la recuperació de les famílies i de les persones autònomes i empreses colomenques
després de la pandèmia de la Covid-19.
Això es tradueix en una fiscalitat marcada
per la congelació impositiva de totes les
seves figures tributàries.
L'impost sobre béns immobles (IBI) per a
l’any vinent es congela per tal de no
augmentar la pressió fiscal sobre les
famílies. A més, s’implementen millores
per evitar gestions addicionals a la ciutadania, amb l’objectiu de que les persones o
entitats que tenen dret a una bonificació o
exempció en l'impost no hagin de
sol·licitar-la cada any.

Foment de l’emprenedoria

Pel que fa a l'ordenança de preus públics
del servei de recollida i gestió de residus comercials, es congela la tarifa per
afavorir la recuperació del comerç local.
L’ordenança de preus del servei de llars
d'infants municipals queda derogada per
la creació de l'empresa municipal Bressolgramenet S.A, que se'n farà càrrec.

L’Ajuntament invertirà
un milió extra en la neteja
de l’espai públic
El plenari municipal ha donat el vistiplau
a la modificació del contracte per a la
recollida de residus de fracció de rebuig i
neteja viària per un import 1.049.360 €
(IVA inclòs), per tal de millorar la neteja i
altres aspectes relacionats amb aquesta,
com és la desinfecció dels espais públics,
com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus.
L’ampliació de servei —enfocat a la neteja
i desinfecció dels espais públics de major
afluència de la ciutat— es concreta en una
millora de la hidroneteja amb camions
cisterna i alhora també del servei de
neteja amb aigua a pressió, que ja estan
implantades i que es volen continuar prestant el que queda de 2021 i el 2022, per la
necessitat sanitària de tenir controlada la
pandèmia.
S’ha donat llum verda també a la modificació del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències
municipals i centres docents públics per
tal d’incloure a les tres escoles bressol
municipals que fins ara es gestionaven
per empreses externes i que, des d’aquest
curs, han passat a formar part d’una nova
empresa municipal.

Aquelles activitats professionals
que es desenvolupin en el domicili
d’empadronament, amb una superfície
d’activitat inferior o igual a 25 m2,
tindran una reducció del preu públic de
recollida de residus.

Suport a la restauració
i als mercats colomencs
El Ple ha aprovat també una mesura de
suport al sector de l’hostaleria local. S’ha
modificat l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per ocupació i aprofitament de la
via pública, per tal de suspendre el
cobrament de la taxa per la col·locació de
terrasses a bars i restaurants per l’any
2021. Per a 2022 es manté aquesta suspensió tal com reflecteixen les noves ordenances presentades aquest dilluns. Per tercer
any consecutiu, les restauradores i els
restauradors no hauran d’abonar la taxa.

L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública, per un termini de 30 dies, publicat a la seu
electrònica de l’Ajuntament el 9 d’agost de 2021
i al BOP de Barcelona en data 16 d’agost de 2021,
per tal que pogués ser examinat per totes les
persones interessades i deduir-se’n en el seu cas
les reclamacions i al·legacions que consideressin
pertinents, de conformitat amb el que preveuen
els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
i 37 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (ROAS) no havent-se presentat
cap al·legació ni reclamació al mateix durant el
període d’informació pública, per la qual cosa,
i tal i com diu l’Acord esmentat anteriorment,
aquest projecte resta aprovat definitivament a
l’endemà de la darrera publicació, publicant-se de
conformitat amb el que preveu l’article 38.2 del
ROAS al BOP de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, al
web municipal i Full municipal.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes comptats des del dia següent al de l’última publicació en el BOPB, DOGC,
tauler d’anuncis, web municipal i Full Informatiu
o bé, directament, recurs contenciós administratiu
davant el corresponent Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a l’última publicació.

Tercera fase de la renovació
del passeig de la Salzereda
El plenari ha aprovat inicialment la
modificació puntual del Pla General
Metropolità (PGM) per a l'ajust del projecte
d'urbanització del passeig Salzereda.
Executades les obres d'urbanització de les
fases I i II, les quals comprenen el tram
de la Salzereda entre la plaça d'en Baró i
el carrer Pompeu Fabra, i des del carrer
Verdaguer, respectivament; queda pendent l'execució del tram entre l'avinguda
Pallaresa i la plaça d'en Baró. En aquest
tram es vol promoure que la reforma del
passeig vagi acompanyada de la generació
de noves activitats i espais verds, i per això
es proposa la plantació de nou arbrat, àrees
de jocs infantils, llocs d'estada, espais mirador, etc... En aquest context es planteja la
modificació del PGM.

Es bonifica el 100%
de la taxa de terrasses
el 2021 i 2022
Aquest compromís està inclòs en el Pacte
local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural que van signar tots els
grups polítics municipals. A més, es treballa per millorar l'estètica de les terrasses
que es van autoritzar de manera provisional durant la pandèmia i que tampoc
hauran d'abonar la taxa.

La Junta de Govern Local, en data 27 de juliol de
2021, va aprovar inicialment el projecte executiu
anomenat “Projecte d’urbanització dels carrers
Roger de Llúria i Francesc Julià al Terme Municipal de Santa Coloma de Gramenet” i que té un
pressupost de contracte de 1.848.123,71€ (inclòs
IVA i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut).

Contra els feminicidis
Es manté la rebaixa del 50% de la taxa
d’ocupació dels mercats de venda no sedentària i la rebaixa del 10% pels mercats
municipals (que arriba al 50% per als bars
de dins del recinte del mercat).

Us recordem que el 2 de novembre
(20 h), tornarà a haver una concentració
a la pl. de la Vila per denunciar els feminicidis i recordar i fer públics els noms de
totes les dones assassinades durant el mes
d’octubre. La reflexió la duran a terme les
joves del Centre Rellotge XXI.

Convocatoria FAVGRAM

ENS TRASLLADEM!
L’OIAC es trasllada a partir
del 8 de novembre
per obres de millora
Pg. Llorenç Serra, 26
08921 Santa Coloma de Gramenet
Horari: de 9 a 14.30 h

93 462 40 40 / 09 / 32

Cita
prèvia
93 462 40 90
oiac@gramenet.cat
www.gramenet.cat/
citaprevia

La Federación de Asociaciones de Vecinas
y Vecinos de Santa Coloma, FAVGRAM,
organiza el 4 de noviembre (18.30 h),
pl. de las Culturas, 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.

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
Horario especial del cementerio
para Todos los Santos

Compromís contra els estereotips masclistes

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació va reafirmar el seu compromís en la lluita contra els estereotips masclistes el
passat 23 d’octubre, en el marc del 20è aniversari de l’entitat, que es
va celebrar a La CIBA. Es va fer pública la declaració «Vint anys, vint
causes», en què es va manifestar que els 32 ajuntaments que formen
part de l’entitat continuaran treballant coordinats.

Millora en la il·luminació del passatge de la Salut

Els serveis municipals han iniciat els treballs de col·locació de noves
lluminàries en el parc d'aquest passatge a La Riera Alta per donar
resposta a la demanda del veïnat. A hores d'ara, s'aixequen els nous
suports i en els pròxims dies es posaran les noves lluminàries i es
connectaran a la xarxa d'enllumenat públic. Amb aquesta actuació se
solucionarà la deficiència d'il·luminació que es feia palesa a partir del
vespre en aquesta zona contigua al parc de La Bastida.

Transporte público

para acceder al cementerio
(DÍA DE TODOS LOS SANTOS)
Con motivo de la próxima celebración de
la festividad de Todos los Santos, el lunes 1
de noviembre, y en previsión de las numerosas visitas que recibe el cementerio municipal ese día, se ampliaran sus horarios de
apertura y se organizará un refuerzo del
transporte público y del aparcamiento en
torno a dicho equipamiento.
El cementerio amplía su horario desde hoy
viernes 29 y hasta el lunes 1: estará abierto desde las 8 h hasta las 18 h de forma
ininterrumpida. Se controlarán las posibles
aglomeraciones como medida anti Covid-19
y se velará para garantizar la distancia física
de seguridad. La mascarilla es obligatoria.
Se habilitará el parking de Can Zam
para que todos los que quieran acceder

AUTOBÚS B-84
> Reforzará su servicio
el 31 (8 - 14 h) y el 1 (de 8 - 18 h).
> Frecuencia de paso: 20 minutos
> Final de recorrido: Polígono Industrial de
Bosc Llarg (no entrará en el cementerio)
METRO L9 - Estación Can Zam
al cementerio puedan estacionar allí sus
coches. La Policía Local se hará cargo de
controlar la circulación el día 1 de noviembre. Dentro el cementerio solo podrán
acceder aquellos vehículos que el personal
del cementerio o las y los agentes policiales
autoricen por problemas de movilidad de
sus ocupantes.

Arranjament del paviment
del carrer Anselm Clavé
El proper dimarts, 2 de novembre,
s'iniciaran les obres de millora de la calçada
del c. Anselm Clavé, que actualment
presenta deficiències puntuals. L’àmbit
d’actuació serà el carrer en tota la seva
longitud, és a dir, entre plaça de la Vila i
Rafael Casanova.
Als trams entre Rafael Casanova i Sant Pere,
i entre Vistalegre i plaça de la Vila, els treballs consistiran a executar la reparació dels
punts en mal estat, amb la retirada del paviment i l’aprofitament de les peces en bon
estat, sanejant aquestes àrees malmeses.
Inversió
48.250 €
Termini
Fins al 30
de novembre

Un cop sanejada la base es restituirà el
paviment, amb el mateix tipus de peces de
pedra utilitzades fins ara. També es preveu
la instal·lació d’un sistema de vàlvules antiretorn per evitar les males olors provinents
de les reixes del sistema de clavegueram.

Nous jocs biosaludables

Santa Coloma ja disposa de dues noves instal·lacions de jocs biosaludables a les places Olimpo i Monturiol. En aquesta ocasió, s’han incorporat
dos pedalers i una roda a cada plaça. Es tracta d’equipaments destinats
al manteniment i exercici físic de la ciutadania i, en aquest cas, s’ha
prioritzat el seu ús per a la gent gran. La selecció dels jocs s’ha fet amb la
col·laboració de les dues residències per a gent gran de l’entorn de les places, escollint elements adients per a la mobilitat de la majoria de les persones residents, i amb el vistiplau dels seus professionals fisioterapeutes.

Tornen els ‘Diàlegs a la Riba del Besòs’

El 6 de novembre (9.30 a 13.30 h) es reprenen els «Diàlegs a la Riba del
Besòs» amb una nova modalitat: visitar els barris i, amb alguns protagonistes de la seva activitat social, aprofundir-ne el coneixement. Es
visitaran Can Sant Joan a Montcada, Bon Pastor al Districte de Sant Andreu (Barcelona) i les 3 Xemeneies a Sant Adrià del Besòs. Es comptarà
amb Sergio Porcel, professor de sociologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i investigador del IERMB-Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans. El recorregut es farà amb un microbús i el punt de
trobada i final del recorregut serà al parc de Can Zam, a Santa Coloma.
Les places son limitades i cal inscripció prèvia. Preu del transport: 10
euros. Més informació i inscripcions: dialegsalaribadelbesos.cat

Èxit del Festival Open House

Bona acollida ciutadana al Festival d’Arquitectura de portes obertes,
Open House, en què va participar Santa Coloma el passat cap de setmana, 23 i 24 d’octubre. La Masia de Can Zam va ser l’espai més visitat per les colomenques i els colomencs, seguit de les Cotxeres de l’L9
de TMB a Can Zam, la Torre Pallaresa i l’Antic Pavelló B de l’Hospital
Esperit Sant. Pel que fa als itineraris guiats i lliures, el que va tenir
més acceptació va ser el de les Masies Senyorials de Santa Coloma.

Santa Coloma s’adhereix al programa ‘Digiemprèn’

L’Ajuntament de Santa Coloma s’ha adherit a la plataforma de la Diputació de Barcelona «Digiemprèn», un lloc web per estar al dia dels temes
relacionats amb el comerç online. D’aquesta manera, els i les comerciants de la ciutat disposaran d’un altre canal de formació. Si ja tenen
un negoci digital o en volen tenir un, poden fer cursos gratuïts de tres
setmanes per aprofundir en els diferents temes que afecten el comerç
online. Cadascú els pot fer al seu ritme i estan adaptats als diferents dispositius. Inclouen vídeos tutorials, material descarregable, exercicis voluntaris i un fòrum de persones usuàries i professorat per intercanviar
informació, plantejar i atendre dubtes. Al finalitzar el curs, es donarà
un certificat. Per a més informació: https://digiempren.diba.cat

Monogràfic sobre cocteleria

L’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) programa per als dies
10, 17 i 24 de novembre (de 17.30 a 19.30 h) el monogràfic «Cocteleria
aplicada al restaurant adreçat a professionals». El taller té un cost de
60 euros. Les persones interessades poden fer les inscripcions a través
de la pàgina web de l’ERESC (www.grameimpuls.cat/eresc/). Més
informació al 93 466 57 84.

Noves incorporacions als serveis d’atenció social

‘Llotja Vicenç Garcia’ al Pavelló Nou

L'alcaldessa, Núria Parlon, va donar la benvinguda als 10 professionals (treballadors/es
socials i educadors/es socials) que reforçaran els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)
de l’Ajuntament. S’esperen 3 incorporacions més en la primera quinzena de novembre.
D’altra banda, l’acte també va servir per rebre oficialment als 9 educadors/es socials i 3
treballadores socials que van aprovar recentment la convocatòria de places.

En un acte organitzat per l’Ajuntament, es va descobrir la placa commemorativa
que dona nom a la zona de tribuna del Pavelló Nou, que és un reconeixement al
president-fundador d'Industrias Santa Coloma, Vicenç García. Amb la nova remodelació de l’equipament municipal, la llotja d’autoritats rep el nom de «Llotja
Vicenç Garcia».
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agenda
Javi Jareño presenta nuevo
disco en el Sagarra

El cantautor y guitarrista colomense Javi
Jareño presenta el 30 de octubre
(20.30 h) su último trabajo discográfico
en nuestra ciudad. En esta ocasión aún con
mayor motivo, ya que el título de su nuevo
disco 7 kilómetros cuadrados rinde homenaje a Santa Coloma.
En este, su sexto disco, encontraremos las
canciones que ha ido componiendo desde
2017 y algunos poemas de autores catalanes a los que Jareño ha puesto música.
Con más de 25 años de trayectoria musical
a sus espaldas, Javi Jareño es un referente
en el circuito de la canción de autor del
área metropolitana. Fue seleccionado para
participar en el prestigioso certamen Barnasants en su edición de 2020.
Las entradas para este concierto pueden
adquirirse dos horas antes de su inicio en
la taquilla del Teatre Sagarra (Precio de la
entrada: 8 €)

Arriba ‘CulturaMENT’ per a persones
grans amb problemes de salut mental
A partir de l’1 de novembre tindrà lloc
la «Quinzena CulturaMENT», una experiència pilot que programa una setantena
d’activitats culturals adreçades exclusivament a persones grans amb malalties
mentals i a les seves famílies i persones
cuidadores. En aquesta primera edició, que
organitza la Diputació de Barcelona,
participen dotze municipis, entre ells Santa
Coloma. Es tracta d’un projecte transformador que posa la cultura i les arts al servei de
la salut mental de les persones grans.
«CulturaMENT» té per objectiu donar eines als ajuntaments perquè desenvolupin
les seves propostes culturals i les integrin
en l’oferta d’activitats del municipi adreçades a persones grans que pateixen malalties mentals, com ara l’Alzheimer, famílies
i persones cuidadores.
En un context de pandèmia epidemiològica, ha quedat palès com la cultura, amb
els seus beneficis, ha ajudat i està ajudant

Les propostes a Santa Coloma

L’Ajuntament de Santa Coloma ha
programat el Festival Internacional de
Teatre Integratiu (FITI), del 27/10 al
04/11, al Teatre Sagarra. D’altra banda,
l’Auditori Can Roig i Torres va acollir
la setmana passada el taller musical i
la presentació de l’espectacle «MusicalMENT», i s’ha creat un servei extraordinari de préstec bibliotecari a domicili
(tot l'any).

a tota la ciutadania a gaudir d’una bona
salut mental i a superar les situacions de
crisi. A més, gràcies al treball des del món
local, aquest projecte pretén contribuir a la
dinamització del sector cultural i els seus
agents al territori.

Boada i dues exposicions, protagonistes
del programa de Memòria Històrica

Altres fites són la lectura de poemes
«PoesiaMENT» (13/11, 18 h), el recital
de boleros i cançons d’arrels llatinoamericanes «BoleroMENT» (12/11,
18 h) i les actuacions de «PlaybackMENT» (11/11, 18 h). A més, també
s’organitzen visites personalitzades al
Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
(07/11, 18 h) i al Museu Torre Balldovina (12/11, 18 h).

Continuen els actes del
Correllengua 2021

Pulmon Beatbox al Sagarra
amb l'espectacle 'Flow'

El 4 de novembre (19 h) tindrà lloc
l’espectacle «Flow! (My hip hop story)» al
Teatre Sagarra, dins de la programació de
la 5à edició del Festival de Teatre Jove de
RBLS, adreçada a joves de 13 a 20 anys. El
hip hop és un fenomen cultural i artístic
revolucionari. Una eina d’empoderament i
de lliure expressió, un crit de llibertat.
Com ho és «Flow!», un espectacle basat en
l’experiència de Dani Lleonart, Pulmon
Beatbox, un dels màxims exponents del
beatbox nacional. «Flow!» és una proposta
dinàmica i participativa, un viatge al món
del hip hop a través de ritmes i de versos i
d’una posada en escena immersiva i visual.
I tu, tens flow?. Preu de l’entrada 8 €

En el marc de les activitats de Memòria
Històrica, el Museu Torre Balldovina
participa en el projecte «Memòria en
Xarxa», amb una exposició dispersa en el
territori, Visca la República!, que commemora els 90 anys de la proclamació de la
República, i que té continuïtat al web diba.
cat/web/visca-la-republica i també a
#República90anys. Fins al 14 d’abril.
A Santa Coloma el mòdul museogràfic
està dedicat als canvis de nom de diverses vies de la població que se succeeixen
durant els primers anys de la República:
Nous noms per a nous temps. El nomenclàtor durant la II República. Fins al 21
d’abril de 2022. Més informació: museu.
gramenet.cat
Itinerari ‘Recordant l’alcalde Celestí Boada’
Dintre dels actes per homenatjar l’alcalde
Celestí Boada en el 82è aniversari del seu
afusellament, el 18 d’octubre de 1939, el
7 de novembre es farà un recorregut

Eduard Sanahuja presenta
Poemes de Calvus
El 4 de novembre (19 h), al Centre
d'Art Contemporani Can Sisteré, es
presentarà Poemes de Calvus, d'Eduard
Sanahuja, a càrrec de l'autor i del poeta
José Antonio Arcediano. Fins ara ben poca
cosa sabíem de Gai Licini Calvus. Gràcies a
Eduard Sanahuja, ara podem accedir a un
bon grapat de poemes i suficients dades
biogràfiques d'aquest autor oblidat,
material provinent d'una troballa en una
casa de Pollença (Palma de Mallorca),
encara pendent del dictamen dels experts
per establir la seva autenticitat. Passió,
tendresa, ironia i sarcasme, en el millor
estil dels poetae novi. Inscripcions:
cultura@gramenet.cat

Santa Coloma amb

LA PALMA

pels llocs clau que expliquen la trajectòria
personal i política de Boada: l’Ajuntament,
el carrer Major, la rambla del Fondo, la plaça
de Celestí Boada Salvador del Bon Pastor i
l’Espai Memorial «Parapet de les executades
i executats 1939-1952» al Camp de la Bota.
Recorregut amb autocar, places limitades
(activitat gratuïta). Inscripcions: 93 385 71
42 o museutorreballdovina@gramenet.cat
I ‘Premis Alcalde Boada’
El 4 de novembre (19 h) se celebrarà la
primera edició dels Premis Alcalde Boada
al Museu Torre Balldovina, organitzats
per Esquerra Republicana de Catalunya.
Aquests premis tenen com a objectiu la recuperació de la memòria històrica i social
de la ciutat, reconeixent l’esforç i treball de
Celestí Boada i Salvador, alcalde de Santa
Coloma entre els anys 1936 i 1938, en què
va ser executat per la dictadura franquista.
Els premis s’atorgaran a persones i/o entitats que s’han destacat per la seva lluita en
defensa dels valors republicans.

La ciutat mostrarà una vegada més el
seu esperit solidari aquest diumenge, 31
d’octubre, amb la iniciativa «Santa Coloma amb La Palma». A les 12 h actuaran
Piratas Rumbversions, un dels grups de
versions amb més projecció del moment,
i a les 18 h tindrà lloc l'espectacle «El
Rey León, el Tributo», considerat el millor
concert familiar de l'any. Tothom hi pot
col·laborar amb la compra d'entrades per
les actuacions programades al Teatre
Sagarra o amb la compra d'una polsera
solidària.
Punts de distribució de les polseres, i venda d'entrades: www.gramenet.cat

El 3 de novembre (19 h) tindrà lloc
l’acte «Còmplices i La vida sense ell», a la
Biblioteca de Singuerlín, en el qual
s’aprofundirà sobre el contingut de les
obres literàries Còmplices i La vida sense ell
d’Isabel Cara Simó, sota l'eix central de la
violència de gènere. Es comptarà amb la
participació de la seva filla, Cristina Dalfó
Simó, i del bibliotecari Luís Soler Alsina.
No és necessària la inscripció prèvia.
El 6 de novembre (11 h) es dura a terme l’acte «Polis poètica ‘Poetes del Barcelonès Nord’» al Teatre La Colmena. Hi
participaran: Jordi Tena, Bea Ruiz, Joan
Tudela, Josep-Ramon Aragó, Esperança
Castell, Coloma Lleal, Maite Doñágueda,
Christelle Enguix, Àngel Pla i Rodolfo del
Hoyo, amb la col·laboració del músic Adrià
Cano Rocabayera. No és necessària la
inscripció prèvia.

Classes de ioga al Centre
Cívic de Singuerlin i del Raval
L’Associació Saucha comença classes de
ioga per cuidar la vitalitat i la salut tots els
dimecres al Centre Cívic Singuerlin (av.
Catalunya, 51) de 10 a 12 h i de 16 a 18 h, i
al Centre Cívic Raval (c. Monturiol, 20) de
18.30 a 20.30 h. Primera classe gratuïta.
Més informació: 626 194 860.

Curso de guitarra en
el Centro Cívico Llatí
La Asociación de Vecinos del barrio
Llatí organiza un curso de guitarra todos
los miércoles de 17 a 21 h en el Centro
Cívico Llatí (c. Nápoles, n. 41). Más
información en el centro cívico de lunes a
jueves de 18 a 20 h o llamando al 93 391
87 90 (por las tardes).

