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Santa Coloma clama ‘Vives ens volem’
en el marc del programa del 25N
Tornen els actes centrals de forma presencial:
la concentració i la lectura del manifest, el dia 25

Noies i nois de la ciutat protagonitzen la campanya
de prevenció de les violències masclistes

Sota el lema «Vives ens volem, prou violència contra les
dones!», Santa Coloma es converteix, un any més, en un
espai de reivindicació i lluita contra les violències masclistes i patriarcals. Fins al 20 de desembre, l’Ajuntament i
diferents entitats membres del Consell Municipal de les
Dones i altres associacions de la ciutat han organitzat una
trentena d’activitats en el marc del 25 de novembre (25N),
el Dia internacional per a l’eliminació de la violència
contra les dones.

25NStreetArtAcció
38 grups de 14 instituts de la ciutat participen en el
«25NStreetArtAcció», de la mà de La CIBA. Es tracta
d’una campanya de sensibilització i prevenció a través
de l’art urbà, en què els centres i el seu alumnat tenen
un paper protagonista.
L’educació i els i les joves esdevenen una peça clau en la
creació de nous referents i noves narratives per superar
lògiques de desigualtat i la superació de prejudicis i
estereotips sexistes.

Els indicadors de la violència masclista superen els nivells de l’any 2020, afectat per la crisi de la Covid-19, i se
situen a nivells molt similars als de 2019, segons dades de
l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere.
“La violència masclista no cessa i hem de continuar dedicant
ingents esforços a combatre-la —ha remarcat l’alcaldessa,
Núria Parlon— acompanyant les dones en els processos
d’atenció, recuperació i reparació, però també assignant recursos i energia en la línia de la sensibilització i la prevenció”.

AC TES D ESTAC ATS
15 DE NOV

La CIBA. 18 h. Taula rodona «Allò que no s’anomena, existeix»,
sobre violències sexuals a la infància.

L’acte central serà el dijous 25 de novembre (18 h), a la
plaça de la Vila, i consistirà en una concentració reivindicativa i la lectura del manifest unitari. Es recuperen així
els tradicionals actes presencials del 25N després d’un
any de pandèmia, durant el qual s’ha continuat amb el
compromís feminista de la ciutat amb un ampli ventall
d’accions, gairebé totes virtuals per tal d’adaptar-se a la
situació sanitària.

18 DE NOV
La CIBA. 18 h. «Santa Coloma, Xarxa Violeta», presentació de
les noves iniciatives i incorporacions.

24 DE NOV
La CIBA. De 10.30 a 12 h. «Conversatòries». Espai de retrobament de les dones després del confinament.

La principal novetat d’enguany serà la campanya de
prevenció de les violències masclistes 25NStreetArtAcció,
protagonitzada per l’alumnat dels centres educatius de la
ciutat, i que també tindrà lloc el 25N (12 h).

25 DE NOV
Plaça de la Vila. 12 h. 25nStreetArtAcció. Campanya de
prevenció protagonitzada per l’alumnat dels centres educatius / 18 h. Concentració «Vives ens volem, prou violència
contra les dones!» i lectura del manifest unitari 25N, a càrrec
del Consell de les Dones.

Santa coloma, xarxa violeta
Una altra de les activitats destacades serà «Santa Coloma,
Xarxa Violeta», que tindrà lloc el 18 de novembre (18 h)
a La CIBA. Aquest projecte innovador es va presentar el
2019 per crear espais segurs contra les violències masclistes i lgtbifòbiques, en col·laboració amb 60 establiments
de la ciutat, la majoria locals d’oci nocturn. Actualment,
n'hi participen més de 250, gràcies a la incorporació de
nombrosos serveis essencials de proximitat, com comerços o farmàcies, convertint Santa Coloma en un referent
en la prevenció de les violències masclistes.

Vivas nos
queremos,
¡basta de
violencias
contra las
mujeres!

27 de NOV
El programa es va inaugurar el passat 2 de novembre,
amb la concentració mensual que es fa cada primer
dimarts de mes (20 h) a la plaça de la Vila, per denunciar
els feminicidis. En aquestes trobades es llegeix el nom de
totes les dones assassinades.

La CIBA. Sntk no calla. Fòrum comunitari de prevenció de les
violències masclistes: De 17.30 a 19.30 h. «La Melodia del meu
cos». Taller de treball corporal integratiu. / 20 h. Free Jam
contra les violències masclistes.
TOTA LA PROGRAMACIÓ A: laciba.gramenet.cat

Los indicadores de violencia machista se dispararon durante la pandemia y han continuado incrementándose, según
datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Se trata de una cruda realidad que, lejos de cesar,
aumenta. Por tanto, ahora más que nunca, no debemos bajar la guardia. Desde el Ayuntamiento seguimos dedicando
esfuerzos para combatir las violencias y para acompañar a las víctimas, para apoyarlas en los procesos de atención y
recuperación desde La CIBA; también en la línea de la sensibilización y prevención de los abusos en los institutos de
secundaria. Porque todas y todos debemos estar alerta y mostrar tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia, ya
sea psicológica, sexual o vicaria. En este sentido, Santa Coloma siempre ha demostrado un compromiso férreo contra
las manifestaciones extremas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y lo volveremos a hacer este mes de noviembre,
a través del programa de actos que hemos preparado para conmemorar el #25N, Día internacional por la eliminación
de las violencias contra las mujeres, en colaboración con entidades y asociaciones de la ciudad, y que tiene un potente
lema: «Vivas nos queremos, ¡basta de violencias contra las mujeres!»
Este año destacan interesantes propuestas como «25N Street Art», una campaña de sensibilización y prevención a través del arte urbano, en la que los centros de secundaria y su alumnado han tenido un papel protagonista. La educación
de los y las jóvenes en la prevención son fundamentales para superar desigualdades, prejuicios y estereotipos, que son
la antesala de las violencias.

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

Por ello, este mes de noviembre debe ser un momento para el encuentro y la reflexión, para reivindicar, sensibilizar y
combatir una lacra que debería tener los días contados. Os proponemos, a través de manifestaciones como la música, la
poesía, las exposiciones y otras intervenciones artísticas, ver y entender que otra sociedad es posible. Una sin violencias y donde las libertades y los derechos humanos de las mujeres estén garantizados y sean indiscutibles.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci
la ciutat
Es trasllada l’OIAC temporalment per obres
de millora a l’edifici central de l’Ajuntament

S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per
la licitació del servei de bar del Centre Cívic Llatí,
situat al carrer Nàpols, 41, de Santa Coloma de
Gramenet, on tenen seu estable vuit associacions
i entitats de la ciutat que fan ús d’aquest centre
de forma periòdica. A aquests usos s’afegeixen les
peticions dels grups, entitats i veïns que, sense
fer un ús periòdic, demanen utilitzar el centre de
forma esporàdica. El servei de bar es converteix
així en un servei imprescindible més enllà d’un
espai d’hostaleria i restauració.

A causa de les obres que es posaran en
marxa a l’edifici principal de l’Ajuntament,
a partir del 8 de novembre, l’Oficina
d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
es trasllada provisionalment al passeig
Llorenç Serra, número 26, fins a la finalització de les mateixes. L’Oficina continuarà
atenent presencialment només amb cita
prèvia en el seu horari habitual.
La setmana vinent s’iniciarà la reforma
de l’entrada lateral de la seu de
l’Ajuntament a la plaça de la Vila. Les
obres tenen per objecte millorar
l’organització i funcionament d’aquest
espai i facilitar l’accés de la ciutadania a
l’OIAC. S’ampliarà la zona d’accés, es
substituiran els tancaments actuals per
portes automàtiques i es generarà un espai
independent per a situar el Punt d’Atenció
Immediata (PAI).
La finalització d’aquests treballs està prevista per al mes de març i l’import de l'obra
serà de 63.305 € (IVA exclòs).

Reducció a la meitat
del temps mig d’espera

Des del 2020, l’OIAC atén el 100% de
les atencions presencials amb cita prèvia. Aquesta mesura ha facilitat, per una
banda, l’aplicació de mesures sanitàries
apropiades davant la crisi sanitària i, per
una altra banda, ha permès la reducció
dels temps mig d’espera a més de la meitat.
El 2019, l’Oficina alternava l’atenció a les
persones amb cita prèvia amb les atencions

Aprovades les bases
definitives dels habitatges
de Miguel Hernández

Les funcions de les persones que el porten a terme
van més enllà del mateix espai de bar i assoleixen
una funció dinamitzadora. Aquesta funció es
podria resumir breument en els següents punts:
- Participar en la vida comunitària del centre
per millorar el servei públic associatiu, cultural i
comunitari als equipaments cívics.
- Atenció i informació a les persones usuàries com
a servei de referència municipal al territori.

ENS
TRASLLADEM!
a demanada, i la mitjana de temps d’espera
era de 23 minuts. En el darrer any, des
d’octubre de 2020 fins a setembre de 2021,
des de la implantació de les atencions exclusivament amb cita prèvia, la mitjana de
temps d’espera ha estat de 9 minuts.
de forma exponencial
D’altra banda, des de l’any passat, s’ha
treballat per incrementar i facilitar els tràmits online de l’Ajuntament amb la incorporació de 13 nous tràmits, la millora de
la plataforma de validació, i la possibilitat
d’ús d’un nou certificat electrònic, l’Idcat
mòbil, que l’usuari pot adquirir directament des de qualsevol dispositiu electrònic
a: https://idcatmobil.seu.cat.

El lloguer s'adaptarà als ingressos de les
persones adjudicatàries i serà l'equivalent al
25% dels ingressos de la unitat de convivència, amb un màxim de 350 euros mensuals.

Cita prèvia
93 462 40 90

oiac@gramenet.cat
www.gramenet.cat/citaprevia
Gràcies a totes aquestes millores, el
nombre de tràmits online que du a terme
la ciutadania s’ha multiplicat de forma
exponencial, passant de 2.029 al 2019 a
50.804 al 2021.

Nuevas plazas de aparcamiento
en el Complejo Oliveras

L’Ajuntament ha aprovat definitivament
les Bases generals d’adjudicació dels
habitatges dotacionals per a persones
majors de 65 anys amb espais i serveis
compartits a l’edifici situat a la confluència
dels carrers Almogàvers i Laredo, al barri
de Can Calvet, on estava ubicada l’antiga
escola Miguel Hernández.

Més informació a la web municipal /perfil del
contractant.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 8 de noviembre (11 h), en la pl. de la Vila, por
la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

RECOLLIDA GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12
La duración aproximada de las obras
será de 6 meses. En el primer trimestre
de 2022, Gramepark informará de las
condiciones para acceder a una plaza de
aparcamiento.

Convocatoria FAVGRAM
La Federación de Asociaciones de Vecinas
y Vecinos de Santa Coloma, FAVGRAM, organiza el 11 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.

Superficie
2.000 m2
Duración
6 meses

El 8 de noviembre, se procederá al asfaltado en Riu Nord
de las calles Baró (entre av. Pallaresa y Mare de Déu dels
Àngels) y Mare de Déu dels Àngels (entre Baró i Salzareda).
Esta actuación se enmarca en las obras de urbanización que
se iniciaron el pasado mes de junio y que se encuentran ya en
su recta final.

Próximas
obras de
asfaltado
con
afectaciones
al tráfico

Per tant, és d’interès públic que es continuï prestant aquest servei com a element dinamitzador,
punt de trobada i suport per mantenir el centre a
ple rendiment.

93 462 40 40 / 09 / 32

Els tràmits online s'han multiplicat

La empresa municipal Gramepark ha
iniciado esta semana las obras de acondicionamiento de la planta baja del Complejo
Oliveras, para destinarlo a aparcamiento de
vehículos en régimen de alquiler. Los más de
2.000 m2 de superficie que tiene el aparcamiento, situado bajo el campo de fútbol,
ofrecerán un total de 76 plazas de coche
—2 de ellas reservadas para personas con
movilidad reducida y otras 2 para vehículos
eléctricos—, 4 plazas de motocicleta y 8 de
bicicleta. El equipamiento dispondrá de las
últimas tecnologías de gestión remota y
cámaras de video vigilancia. Este aparcamiento da respuesta a la demanda tanto del
vecindario del barrio como de las personas
usuarias de las instalaciones deportivas. En
el primer trimestre de 2022, Gramepark
informarà de las condiciones para acceder a
una plaza de aparcamiento.

Les persones inscrites al Registre de
Sol·licitants d’Habitatges de Protecció
Oficial amb la sol·licitud acceptada que
compleixen els requisits de les bases participaran en el procés d’adjudicació dels
habitatges.

al pg. Llorenç Serra, 26
Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 14.30 h

- Suport a la xarxa d’equipaments cívics, als
programes municipals periòdics i/o permanents,
com per exemple la regidoria de districte, i a programes municipals puntuals, com la recollida de
material solidari per a diferents campanyes.

Los trabajos se iniciarán a las 8 h y finalizarán aproximadamente a las 18 h del mismo día. Mientras se ejecuten las
tareas de asfaltado no se podrá circular por el ámbito de la
actuación que quedará inhabilitado para el paso de vehículos.
Por otro lado, del 8 al 10 de noviembre se procederá también
al asfaltado de la calzada de las calles Sant Just, Mossèn
Jacint Verdaguer (entre Ramon Llull i Roselles) y del cruce
de Jacint Verdaguer con Roselles. El tráfico permanecerá cortado en el entorno de estas calles mientras dure la actuación.

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.

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
Arrenca un programa per ajudar
els comerços a digitalitzar-se
L’Ajuntament de Santa Coloma, a través de
l’empresa municipal Grameimpuls, posa en
marxa «SCG cap a una economia digitalitzada», un programa que té com a objectiu
promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement
econòmic a través de la tecnologia.
Sota el paraigua del projecte «Treball, Talent
i Tecnologia» (TTT), que finança la Diputació

de Barcelona, el programa oferirà a una trentena de negocis de restauració i comerç de la
ciutat, principalment d’alimentació, recursos
per fer un pla de digitalització que els permeti augmentar la seva competitivitat.
La iniciativa es desenvoluparà des de novembre de 2021 (fase 1 i 2) i durant 2022
(fases 2, 3, 4 i 5). El període de sol·licituds
de participació del programa finalitzarà el
25 de novembre de 2021.
«SCG cap a una economia digitalitzada»
contempla un paquet d’accions que busquen
reivindicar el paper de la digitalització en
la competitivitat dels negocis i la capacitació del seu capital humà. En aquest sentit,
inclou una diagnosi en l’àmbit tecnològic,
l'acompanyament professional en l’elaboració
d’un pla de digitalització, la formació per
millorar els coneixements i les competències digitals, i una xarxa d’intercanvis
d’experiències per poder establir sinergies
entre els comerços participants.
Per participar-hi, contacteu amb el Servei
de Foment Empresarial i sol·liciteu una
visita amb l’equip tècnic.
CENTRE D’EMPRESES CAN PEIXAUET
Av. de la Generalitat, 99-101
93 466 52 24 / sfe@grameimpuls.cat

Tornen les càpsules
d'informàtica als centres cívics

Les Aulesclick, les sales d’informàtica
dels centres cívics i casals de Santa
Coloma, tenen nova programació de
càpsules per a aquelles persones que
busquen una formació específica relacionada amb l’ús de les TIC i el món informàtic en una única sessió.

Comença la campanya de vacunació contra la grip

Als Centres d’Atenció Primària (CAP) de l’Institut Català de la Salut
al Barcelonès Nord ja s’ha començat a administrar la vacuna contra
la grip. L’objectiu principal de la campanya de vacunació d'enguany
és arribar a persones que tenen 60 anys o més, persones que pateixen
una malaltia crònica, embarassades i professionals de la salut, entre
d'altres. Es pot consultar a CanalSalut el detall dels grups poblacionals als quals es dirigeix la vacunació contra la grip.

Es posa en marxa el ‘Projecte Vesta’

El projecte Vesta és l’aposta de diferents entitats públiques i del tercer
sector per acompanyar dones amb fills i filles a càrrec i en situació de
sense llar. Vesta neix amb la capacitat d’atendre un total de 30 persones per un període de 3 anys oferint solució residencial i acompanyament integral, incloent-hi l’àmbit laboral amb el disseny i desenvolupament d'itineraris laborals personalitzats. És una iniciativa conjunta
dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada
i Reixac i Sant Adrià del Besòs, de diferents entitats del Tercer Sector i
del Consorci del Besòs.

2n esmorzar per millorar l’ocupació femenina

El passat 29 d’octubre va tenir lloc el 2n Esmorzar de Treball de
l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, amb deu
dones referents del món empresarial a La CIBA. La trobada forma part
del projecte «Dones Futur», una iniciativa de l’ajuntament de Santa
Coloma que neix amb la voluntat d’establir ponts de connexió entre els
àmbits públic i privat per promoure i millorar l'ocupabilitat i l'ocupació
de les dones de la ciutat i de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Sessions de ‘Passió per la cuina’ al novembre

Les sessions de «Passió per la cuina» del mes de novembre estaran
dedicades a les croquetes gourmet (10 i 11 de novembre), la pastisseria per a festes (25 de novembre) i els aperitius (18 de novembre). Els
tallers es realitzaran a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC)
en horari de 17.30 a 19.30 h. Les persones interessades hauran de fer
la inscripció a través de la pàgina web www.grameimpuls.cat/eresc.
Més informació: 93 466 57 84.

Formació empresarial sobre fiscalitat

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls organitza els dies
9 i 11 de novembre, de 16 a 18 h, la formació «Coneix el que pots i no
pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions d’Hisenda».
Les persones interessades hauran de fer la inscripció a través de la pàgina web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat “Formació
per a persones emprenedores”). La formació és gratuïta i s’impartirà
en modalitat virtual. Més informació: 93 466 52 24.

A les càpsules d'edicions anteriors, com ara
«Organitza el teu viatge online», «Google Drive», «Google Fotos» i «Seguretat
informàtica», s’afegeixen les formacions
següents: «Aprèn a utilitzar La Meva Salut»,
«Tips de Whatsapp», «Descobreix el món
de les apps», «Obtenció i ús del certificat
digital" i «Google Maps», entre d'altres.

Xerrada sobre dones constructores de pau

Totes les activitats, que són gratuïtes, es
realitzaran als mesos de novembre i desembre i començaran el pròxim dia 17. Les càpsules tenen una durada de 2 hores (de 17.30
a 19.30 h) i s'impartiran els dimecres.
Els centres cívics on s’ofereixen les formacions són: CC Riu (c. Lluís Companys, 9),
CC Llatí (c. Nàpols, 41), CC Fondo (c. Wagner, 19), CC Can Mariner (c. Milà i Fontanals, 14-16). Més informació i inscripcions
a les sales d’informàtica d’aquests centres
cívics de 16 a 21 h.

Solidaritat amb escoles i joves del Camerun

El 8 de novembre (18 h), a La CIBA, es farà la xerrada: «Pau territorial, promesa per complir. Les dones de Colòmbia construeixen pau
a la regió de Montes de María». Es du a terme en el marc de la gira
d'incidència i mobilització d'un grup de defensores dels drets humans
de la regió de Montes de María (Colòmbia) per socialitzar els principals resultats de l'Informe d'anàlisi de les violències contra les dones i
drets humans a Montes de María.
Aquest curs, el Col·legi Singuerlín ha iniciat una col·laboració amb
l'ONG Makary - Blangoua, amb seu social a Santa Coloma. Aquesta ONG es va crear al 1996 i col·labora activament amb Camerun,
principalment escolaritzant infants, donant formació professional a
joves i construint pous d'aigua potable. Des del Col·legi Singuerlín,
han dissenyat unes samarretes i uns lanyards (cinta per les claus o els
USB), amb un missatge solidari. Tots els beneficis obtinguts amb la
venda d'aquests productes aniran destinats íntegrament a projectes
de l'ONG Makary Blangoua.

Fundació Tallers celebra la seva
festa del voluntariat
El pròxim 13 de novembre la Fundació
Tallers celebrarà La Festa del Voluntariat
per agrair el suport de tot el teixit de
voluntaris locals i internacionals que
col·labora amb la tasca solidària de la
Fundació, centrada en vetllar per la
inclusió social de les persones afectades
per alguna malaltia o
discapacitat mental o
intel·lectual generant
oportunitats socials i
laborals.
Amb el lema «Compartir
la vida amb tu és fantàstic», l’acte tindrà lloc a
l’Auditori i jardins de Can
Roig i Torres i inclourà di-

ferents propostes artístiques i lúdiques com
ara una presentació teatral sobre les activitats realitzades especialment en temps de
pandèmia, el concert d’artistes locals, el taller de grafits o la inauguració de l’exposició
de fotografia fruit d’un dels tallers que la
Fundació realitza, entre d’altres.

Jornada 'Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet'
L'Auditori Can Roig i Torres va acollir la 5a edició de la «Jornada Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet», organitzada per la Taula Salut Mental i Addiccions amb la col·laboració de l'Ajuntament, i a la qual van assistir l’alcaldessa, Núria
Parlon, i la regidora de Drets Socials, Bàrbara Ferrer. Enguany sota el títol «Un temps
d'incertesa i cansament», es va tractar l'impacte que la pandèmia ha tingut sobre la ciutadania i els i les professionals que han estat a primera línia.
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agenda
Itinerari guiat ‘Un viatge
per la Santa Coloma
de Josep Maria de Sagarra’

Dissabte 13 de novembre (d'11 a
13.30 h) hi haurà un itinerari guiat per
descobrir diferents indrets de la ciutat
relacionats amb la família Sagarra: la
Torre Sagarra (o Balldovina), la plaça i el
Mercat Sagarra i els carrers adjacents, la
plaça de la Vila i l’Ajuntament, el Teatre
Sagarra o el riu Besòs. Un itinerari que
anirà acompanyat de la lectura de textos
de l’escriptor Josep Maria de Sagarra,
triats acuradament, per fer un viatge a la
Santa Coloma dels segles XIX i XX. El punt
de trobada serà el Museu Torre Balldovina.
Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat o al telèfon 93 385 71 42.

Noves propostes
del festival RBLS
«Container», d’Emília Gargot, 6 de
novembre (12 h), al CRJ Mas Fonollar.
Container parla de l’odi a l’espai digital i
de les seves conseqüències. És un joc
interactiu amb el públic que fa tangibles
els incendis que podem arribar a provocar
amb un missatge virtual. Porta el teu
mòbil a l’espectacle i participa-hi. Tu en
formaràs part! Gratuït amb reserva prèvia.

Arriba una nova edició del Festival
IF Barcelona al Teatre Sagarra
Arriba a Santa Coloma IF Barcelona,
amb tres espectacles a càrrec de companyies de reconeguda trajectòria internacional en l'àmbit del teatre visual i de titelles:
Bambalina Teatre Practicable i Unterwasser. Amb aquesta edició de 2021, la
col·laboració d’IF Barcelona amb
l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb seu al Teatre Sagarra, celebra el
seu cinquè aniversari.
Des dels inicis, la complicitat entre festival
i ciutat ha estat determinant per dotar-lo
d’una dimensió metropolitana. Aquesta edició d'IF Barcelona se centra en els elements
essencials i fonamentals del teatre des del
seu origen: la màscara, les ombres i els fils.

Tallers

5 de novembre (18 h). Estrena nacional de l’espectacle «Maze», de la companyia italiana Unterwasser, una representació d’ombres en viu en què es projectaran
escultures i cossos tridimensionals en
directe sobre una gran pantalla.

14 de novembre (10 a 14.30 h) «Video Stage Dramaturgy», a càrrec d‘Àlex
Serrano. Aquest taller vol ser una introducció a la posada en escena per mitjà de
dispositius digitals a través del treball de
la companyia Agrupación Señor Serrano.

6 de novembre (18 h). «Untold» (El que
no s’ha dit) també és una estrena nacional
de la companyia Unterwasser; que narra un
viatge introspectiu, fruit d’una investigació
acurada sobre les possibilitats del teatre
d’ombres: un treball a partir de la projecció
visual de cossos i objectes en què conviuen la
il·lusió i la revelació dels artificis.

30 de novembre (10 a 19 h)
«Llum|Color|Reflexos|Ombres», a
càrrec de Marc Vilanova. En aquest taller
s'explorarà el potencial de la llum a
l’espai escènic. A mode pràctic, es construiran petits artefactes lumínics que es
controlaran des de l’ordinador.

Vuelve ‘Juguem a Santa Coloma’

Arrenca l'exposició de literatura infantil
i juvenil del Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil (ClijCAT) a la Biblioteca
del Fondo. Aquesta exposició repassa els
contes que al llarg de la història han parlat
de la revolució, sigui de forma col·lectiva o
individual, així com de les revolucions
pendents. Es podrà visitar durant tot el
mes de novembre.

Exposició itinerant
‘Santa Coloma es mou’
Des de l’Ajuntament es vol incidir en la
vinculació de la mobilitat sostenible amb la
seguretat i la salut de la ciutadania. Per això,
l’exposició «Santa Coloma es mou» que es va
poder visitar a la rambla Sant Sebastià amb
motiu de la Setmana de la Mobilitat esdevé
ara itinerant —fins a mitjans de desembre—
per arribar a altres indrets de la ciutat.
Fins al 14 de novembre la trobarem a la
parada de metro de l’Església Major i a la
plaça Pau Casals, per tal de poder conèixer millor els hàbits de mobilitat de les
colomenques i dels colomencs mitjançant
plafons informatius. Després, a partir del
dia 15, la mostra es traslladarà a la plaça
de l’Olimp i al metro Fondo.

Cabal Musical
busca nous talents

Jugar es muy fácil, tan solo hay que acceder a la web www.juguemasantacoloma.
cat, registrarse y seguir todas las indicaciones. De lunes a jueves se publicarán
dos preguntas por la mañana (9 h), que se
tendrán que responder en la web antes de
las 00 h. El viernes, también se publicarán
dos preguntas (9 h), que se podrán responder hasta las 00 h del domingo.

«Dos dies, una cançó», 5 de novembre
(de 17 a 20 h) a l’Excèntrica, i 6 de novembre (19 h), a l’Auditori Can Roig i Torres.
L’Excèntrica ens fa una proposta que és tot
un repte. Es tracta d’un taller intensiu de cant
de tres hores en el qual un grup de joves tindrà l’oportunitat de treballar un repertori de
cançons. Però això no és tot. Un dia després,
les i els participants realitzaran una mostra
en públic de les seves interpretacions.

Exposició 'Visca la Revolució'

6 de noviembre (20 h). La companyia
Bambalina Teatre Practicable presenta
«Èdip», una de les grans creacions dels
tràgics grecs que perviuen en l’imaginari
de l’home actual de la manera més clara i
evocadora.

Vuelve el concurso «Juguem a Santa
Coloma», un juego online que consiste en
contestar correctamente preguntas
relacionadas con la ciudad y que va dirigido
a toda la ciudadanía. Las preguntas que se
han de responder tienen que ver con el
patrimonio, los personajes, la actualidad, la
cultura, el entorno natural u otras curiosidades de Santa Coloma de Gramenet.
Este año se celebra la 8ª edición del «Juguem» que comenzará el próximo viernes,
12 de noviembre, y se extenderá hasta
el día 25 del mismo mes.

La persona ganadora será quién haya
acumulado más puntos a lo largo de todo el
juego. En caso de empate, el día 28 se organizará una prueba final de desempate entre
los finalistas en el Museu Torre Balldovina.
El 1er, 2do y 3er clasificado ganarán un
viaje, una tablet y una cena, respectivamente. El acto de entrega de los premios
se celebrará el domingo, 28 de noviembre (13 h).
+info:
museutorreballdovina@gramenet.cat
https://museu.gramenet.cat

Noves activitats del ‘Paraula de Santa Coloma’
El 10 de novembre (19 h), a la Biblioteca Singuerlín, tindrà lloc la conferència «Josep
Sol, escriptor colomenc», a càrrec de Jacint Torrents, doctor en Filologia Catalana i autor
d’una tesi doctoral i nombrosos treballs de recerca sobre l’autor colomenc. Organitza la
Comissió Josep Sol. Inscripcions: rodolfodelhoyo@gmail.com o al 666 086 247 (whatsapp)
També el 10 de novembre (19 h), es presentarà el llibre Mi deseo depende de mí,
d’Eva Moreno, sexòloga i terapeuta de parella, al Centre d’Art Contemporani Can Sisteré. Serà a càrrec de l’autora, fundadora de Tapersex®, qui també farà un taller. Inscripcions: cultura@gramenet.cat.
El 12 de novembre (18 h) es durà a terme el Teatre llegit «La tendresa», d’Alfredo
Sanzol (traducció de Joan-Lluís Bozzo), a càrrec de l’Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran, al Teatre La Colmena. És una activitat organitzada pel Centre Excursionista
Puig Castellar. Inscripcions: isabanez39@gmail.com o al 666 086 247 (whatsapp).

El Cabal Musical engega una nova
edició. Fins al 21 de novembre roman
oberta la convocatòria per participar-hi.
Les persones interessades residents a l’Eix
Besòs podran fer arribar la seva proposta a
través del web www.cabalmusical.cat.
Els i les seleccionades treballaran durant
18 mesos amb professionals de la música i
rebran acompanyament i formació per introduir-se al sector. Enguany, el projecte aposta
per introduir formació i pràctica en l’àmbit
de la dinamització sociocultural i reforçar la
vinculació amb el territori del Besòs.

Clases de yoga kundalini
Ya se han puesto en marcha las clases de
yoga kundalini en el centro de yoga de la
Calle Dalmau, 25. Son los lunes y miércoles de 19.30 h a 20.30 h o los martes y
jueves en el mismo horario. Además, este
curso se han iniciado clases de gimnasia
junto al rio Besós todos los domingos.
(Salida a las 10 h desde el Metro Fondo).
Inscripciones: 697 897 315 / 606 275 119

