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El parc de Can Zam acollirà la gran
festa de la infància 2021 el 20N
L’Ajuntament ha preparat jocs, tallers i espectacles
musicals i teatrals per a nenes i nens i les seves famílies

Santa Coloma va ser reconeguda per UNICEF com a
‘Ciutat Amiga de la Infància’ per la seva tasca i inversió

El 20 de novembre se celebra el Dia Internacional de la
Infància i Santa Coloma de Gramenet vol commemorar
aquesta efemèride per posar en relleu els drets de la
infància entre la ciutadania, i molt especialment entre les
famílies i els mateixos nens i nenes. Un any més, amb aquest
motiu, l’Ajuntament organitzarà la «Festa de la Infància» al
parc de Can Zam amb l'objectiu d’explicar com es defensen i
promouen aquests drets des de l’àmbit municipal.

PR OG RA MA D’ AC TI VI TA TS
20 de novembre
10.30 - 13 h. Parc de Can Zam.
Dret a la cura i a la protecció. Espai de joc lliure i
creatiu (per a infants d’1 a 6 anys)

La «Festa de la infància» tindrà espectacles adreçats a nenes i
nens, i també exposicions sobre projectes i activitats liderades pels més petits i petites. Hi haurà dos moments diferenciats en el dia en funció de les edats i del tipus d’acte.

Dret al joc. Construcció de «La ciutat dels i les infants» amb capses de cartó (a partir de 6 anys)
Dret a la identitat. Taller de màscares

D’una banda, «Hola, nadó!», que serà una benvinguda
als nadons nascuts en l’últim any amb l'entrega d’un obsequi i amb la plantada de 4 arbres —
 un per cada estació—
per representar l’arrelament a la ciutat i la responsabilitat
com a comunitat en la cura d’aquests arbres i el i les
infants. D’altra banda, la «Festa de la infància», amb
activitats i espectacles musicals i teatrals adreçats a nens i
nenes (a partir d’un any) i les seves famílies.

Dret a la salut. Parada de fruita on es repartirà una
peça als infants assistents. Es podrà fer ioga i/o
jugar a Hand Hit Tennis
Dret a la bona convivència. Es podrà pujar al cotxe
de la policia local i conèixer com actuen per protegir
els drets dels infants

Els drets de la infància
Per difondre i reivindicar els drets de la infància i per
recordar que s’ha de continuar treballant per tal que
siguin reconeguts i garantits, en aquesta edició de la Festa
s’ha decidit destacar amb diferents activitats els drets a la
cultura, l’educació, la cura i la protecció, la participació,
el joc, la identitat, la salut, la no discriminació, la bona
convivència i, per últim, el dret a un planeta cuidat.
Cada dret estarà vinculat a una acció mitjançant concerts i diferents tallers de pintura, reciclatge, civisme o
d’igualtat a més d’espais de joc. Entre les activitats, totes
aquestes cal subratllar la presentació del projecte de
«La Lliga de la Sostenibilitat», elaborat per l’alumnat de
l’Escola Tanit i de l’Institut Nou, i també la presentació
pública del treball del Consell de la Infància.
Santa Coloma és una ciutat per viure en família i
l’Ajuntament treballa per garantir una infància plena
promocionant i ampliant els seus drets. Les polítiques de
protecció de la infància són prioritàries per a l’Ajuntament,
a qui s’hi sumen les escoles, organitzacions i entitats.

Santa Coloma,
Ciudad Amiga
de la Infancia

Dret a un planeta cuidat. Tallers «Evolució humana:
d’on venim?» i «Fem avions d’orenetes” i joc “Santa
Coloma a peu»

ACTIVITATS A LA CARPA
INSCRIU-TE I REP UN OBSEQUI

‘CIUTAT AMIGA
DE LA INFÀNCIA’
El 2018 Santa Coloma va ser reconeguda com a ‘Ciutat Amiga de la Infància’ per UNICEF per la seva tasca i
inversió pública a favor dels més petits i petites, i també, per la incorporació de la infància i l’adolescència
en la construcció de la ciutat amb la seva presència
en òrgans estables i reconeguts com el Consell de la
Infància, en el qual se’ls dona veu perquè les seves
necessitats i prioritats siguin escoltades.

Dret a la no discriminació. Taller per a la igualtat i la
no discriminació (10.30 h)
Dret a la participació. El Consell de la Infància presentarà el resultat del treball realitzat durant el curs
20/21 (11.45 h)
Dret a l’educació. Presentació del projecte de la
«Lliga de la Sostenibilitat» a càrrec d’alumnes de
l’escola Tanit i l’Institut (12.00 h)

TANCAMENT DE LA FESTA
Dret a la cultura. Amb l’espectacle «Absurd»
del Circ Vermut

El pasado 8 de noviembre hizo tres años que Santa Coloma recibió el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia, un
importante reconocimiento que concede UNICEF a municipios que priorizan la defensa de los derechos de los niños
y niñas, y para garantizar su bienestar y promover una infancia más segura y feliz. En concreto UNICEF destacó que,
desde el Ayuntamiento, desarrollamos mecanismos reales de participación de los más pequeños orientados a hacer una
ciudad más amable y habitable, una ciudad para vivir y convivir en igualdad de oportunidades. En esta línea de inclusión y participación de los niños y las niñas en la vida de Santa Coloma y para dar a conocer y reivindicar los derechos
de los más pequeños, hemos organizado en Can Zam una gran fiesta en el Día Internacional de la Infancia, el próximo
20 de noviembre.
Nuestra «Fiesta de la Infancia» será una jornada lúdica y familiar, que contará con talleres, juegos, exposiciones,
espectáculos y la presentación de proyectos de ciudad para visibilizar que la protección de la infancia es y debe ser
prioritaria. En ello vamos de la mano Ayuntamiento, escuelas, organizaciones y entidades de la ciudad, para centrarnos en políticas e iniciativas conjuntas que promuevan los derechos de acceso a la educación, la buena convivencia,
la no discriminación —contra el abuso, violencia o explotación— la promoción de recursos para un desarrollo físico,
mental y social saludables, así como el fomento de la participación en el progreso de las ciudades. Recordemos que los
derechos de la infancia son un conjunto de obligaciones y responsabilidades que deben cumplirse y respetarse; son
derechos indivisibles, interdependientes y que están vinculados los unos con los otros.

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

Aprovecharemos esta jornada festiva para que la ciudadanía pueda saber cómo garantizamos y protegemos los derechos de
los niños y las niñas en Santa Coloma y, a la vez, el 20N también nos ayudará a recordar que hace falta redoblar esfuerzos
en todo el mundo para que el pleno desarrollo de la infancia se cumpla en todos y cada uno de los rincones del planeta.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci
la ciutat
La Policia impone 450 sanciones por el mal
uso del patinete eléctrico en el último año
Desde que se creó la Ordenanza municipal
que regula las nuevas formas de movilidad
como los patinetes y otros vehículos de
movilidad personal, en octubre de 2020,
la Policía Local ha impuesto 455 sanciones
por su uso inadecuado. Casi la mitad de
ellas (191) por circular por las aceras o por
zonas peatonales. Las otras infracciones
más castigadas han sido la conducción de
un vehículo de movilidad personal por
parte de dos o más personas, no respetar
las luces de los semáforos, o no obedecer
las señales de prohibición o restricción.
La ordenanza municipal de 2020 prioriza
a los peatones, modera la velocidad y
prohíbe la circulación de estos vehículos de
movilidad personal por las aceras.
Los patinetes son un vehículo más y están
obligados a seguir las normas de circulación.
No respetarlas puede conllevar sanciones
de entre 60 y 1000 euros. No pueden
circular a más de 25 km/h y no se puede
usar el móvil, ni auriculares, cuando se utilizan. No pueden ir en el patinete dos o más
personas y no se puede circular por la acera
o zona de peatones. No los pueden conducir
las personas menores de 16 años (en caso de

Más de mil acciones de
mejora del espacio público
con los Planes de Empleo

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 2
de novembre de 2021, es va aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds
d’atorgament d’ajudes per l’adquisició
d’ordinadors ultra-portàtils i/o tauletes tàctils
dins el “Programa Digitalització”, per a l’alumnat
de primer curs de l’educació secundària obligatòria per al curs 2021-2022.
Així mateix, s’estableix que el termini de
presentació de sol·licituds serà de 10 dies
hàbils, a comptar des de la publicació de l’anunci
en el BOPB. Un cop finalitzat aquest període, no
s’admetran sol·licituds.
La documentació relativa a aquesta convocatòria
es troba penjada a la web municipal: https://
oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/Fitxa.
aspx?lngIdFitxa=18605&mode=a&lang=ca
Les sol·licituds s’han de tramitar mitjançant
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
(OIAC). Cal demanar cita prèvia per telèfon 93
462 40 90 o al web de l’Ajuntament: www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa

ser menor de edad, los responsables son los
padres/madres o tutores/as legales).
Lo que sí pueden hacer es circular por el
carril bici o las calzadas que tengan un
límite de velocidad de 30 km/h y también
pueden ir por las calles de plataforma única, con un límite de 20 km/h. Hay que ir
con casco siempre que se pueda y de noche
llevar la luz encendida y ropa reflectante.
Por último, el patinete debe llevar elementos de frenada, timbre y luces.

En data 02 de novembre de 2021, la Junta de
Govern Local ha aprovat definitivament les
Bases Generals d’adjudicació dels habitatges
dotacionals per a persones majors de 65 anys,
a l’edifici situat a la confluència dels carrers
Almogàvers i Laredo, del Barri de Can Calvet, on
estava l’antiga escola “Miguel Hernández”. Les
esmentades bases es poden consultar al BOPB i a
la web municipal de l’Ajuntament

La ordenanza municipal
prioriza a los peatones,
modera la velocidad y
prohíbe la circulación
de patinetes por
las aceras
El Pleno aprobó en octubre de 2020 una
ampliación en la Ordenanza de Circulación de Vehículos y Peatones parar regular
el uso de los vehículos de movilidad personal con el objetivo de mejorar la seguridad
vial y asegurar la prioridad de peatones.

Convocatoria FAVGRAM

Nova campanya d'asfaltat

Los 147 trabajadores y trabajadoras de
los Planes de Empleo han realizado hasta
el 31 de octubre más de un millar de
actuaciones de mejora del espacio público
en nuestra ciudad.
Se han ejecutado actuaciones del entorno
urbano como pintura horizontal, adaptación de pasos y aceras y reparación de
mobiliario, entre otros trabajos. En el
ámbito de jardinería y limpieza, se han
hecho labores de desbroce y mantenimiento del verde urbano en diversas zonas de la
ciudad, además de las tareas de apoyo a los
servicios municipales como la desinfección
de los juegos infantiles en parques y plazas,
la eliminación de grafitis, el mantenimiento de alcorques, la recogida de excrementos, las replantaciones o el desbroce de las
zonas que limitan con la montaña.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 15 de
noviembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

Treballs per solucionar
les filtracions a les pistes
poliesportives

Inversió
146.255 €
Durada
2 mesos
Aquest dilluns 15 de novembre està
previst l’inici d’uns treballs de manteniment
i petites reparacions a les pistes poliesportives Prat de la Riba. Les obres tindran una
durada aproximada d’uns 2 mesos, amb un
cost de 146.255,00 € (IVA exclòs).
S’actuarà principalment a l’edifici de
les pistes on trobem vestidors, gimnàs,
infermeria, magatzem i sales. Les reparacions serviran per pal·liar problemes de
filtracions.

La Federación de Asociaciones de Vecinas
y Vecinos de Santa Coloma, FAVGRAM,
organiza el jueves 18 de noviembre
(18.30 h) en el barrio de Can Calvet,
en la calle Galicia (en el parque sobre el
párquing de Gramepark), 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. Las próximas asambleas serán
en el barrio Riera Alta, el 25 de noviembre (18.30 h) en el parque frente al
Casal Riera Alta (calle de los Alpes) i en
Santa Rosa, el 2 de diciembre
(18.30 h) en la plaza José Sánchez.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat
viària i l'espai públic, el dimecres 17 de
novembre s'iniciarà una nova campanya
municipal d'asfaltat amb una primera
actuació al carrer Sant Antoni. Es
millorarà la pavimentació de 7 carrers
més de la ciutat: Calaf, Valentí Escales,
La Pau, Marià Fortuny, Irlanda, Florència i Santa Eulàlia.
A més de les tasques de manteniment del
paviment per a la circulació dels vehi-

cles, la resta de feines a realitzar consisteixen bàsicament en l’estesa de capes
d’aglomerat, la substitució d'embornals i
tapes de serveis, la pintura de la senyalització horitzontal i la reposició dels elements urbans afectats.
La superfície total d’actuació comprèn
7.081 m2 i el pressupost d’aquestes obres
és de 291.000 € (IVA inclòs). La finalització dels treballs està prevista a inicis de
desembre.

Unificació de les parades de les línies d'autobusos B81 i B84

La Coordinadora de Grups de
Dones de Santa Coloma de
Gramenet informa del reconocimiento
que se le hará a nuestra compañera Pilar
Giménez López, el 16 de noviembre (18
h) en La CIBA, por su gran labor y larga
trayectoria asociativa. Las personas que la
conocían y quieran acompañarnos en este
acto, será muy agradecida su presencia.

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

A partir del proper diumenge, 14 de
novembre, s’anul·la definitivament la
parada Bruc - Mossèn Jacint Verdaguer de
la B84.

informa

Els autobusos d'aquesta línia passaran
ara a realitzar la parada a Mn. Jacint
Verdaguer - Bruc, unificant en aquest
punt les línies B81 i B84.

A/e: premsa.comunicaciogramenet.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.

3

l’Ajuntament informa · 12 de novembre de 2021

breus

la ciutat
El CUAP de Santa Coloma realitza
49.000 visites el primer any

El PAE de Grameimpuls, al setè lloc de la província

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE) que l’Ajuntament gestiona a través de Grameimpuls se situa al setè lloc del rànquing de
la província de Barcelona. Des de gener i fins al 30 de setembre, el
PAE ha tramitat 35 noves altes: 29 corresponen a empresaris/àries
a títol individual i 6 a societats. Durant el mateix període s’ha ajudat
a tramitar 12 baixes. El PAE és un recurs que s’ofereix des del Servei
de Foment Empresarial amb l’objectiu de facilitar a les persones
emprenedores la constitució de noves empreses i, també, el cessament de l’activitat econòmica d’empresaris/es i societats limitades,
mitjançant un sistema electrònic, ràpid, eficient i gratuït. Més informació: 93 466 52 24.

Nova programació del projecte ‘Fils’

El novembre del 2020 es va posar en
marxa el Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) de Santa Coloma de
Gramenet, un dispositiu assistencial que atén
urgències a la ciutat les 24 h, tots els dies de
l’any, i que dona resposta a les demandes
d’atenció urgent de mitja i baixa complexitat
de la població del municipi, evitant desplaçaments innecessaris a l'hospital. En aquest
primer any de funcionament s’han dut a
terme gairebé 49.000 visites.
Les instal·lacions es van renovar per acollir
aquest dispositiu, que compta amb sistema de triatge i 9 boxes, així com amb la
possibilitat de fer proves diagnòstiques de
radiologia, anàlisi bàsica i electrocardiogrames. Amb aquestes possibilitats, l’equip
de professionals del CUAP pot fer valoració
de les persones usuàries i estabilització de
les descompensancions clíniques. També
asseguraren una continuïtat assistencial si
es requereix derivació a centres de major
complexitat (l’Hospital Germans Trias i
l’Hospital Esperit Sant).

CUAP
Santa Coloma
Balanç primer any
de funcionament
48.781 VISITES
41.453 al centre
6.464 no presencials
864 a domicili
C/ Major, 49-53

El CUAP Santa Coloma, ubicat a la planta
baixa del CAP Santa Coloma de Gramenet, treballa coordinadament amb el 061/
Salut Respon. Aquest fet permet que els
colomencs i colomenques tinguin garantida una continuïtat assistencial en cas
de requerir atenció que no pugui esperar
quan els seus centres d’atenció primària
estiguin tancats.

Neix la primera càtedra de
gastronomia i aromes de la UB

El projecte «Fils» torna a posar-se en marxa amb la nova programació d’activitats d’aquest curs 2021-22. El dilluns 22 de novembre es
farà la xerrada «Els contes com a eina per educar les emocions en la
primera infància» que es durà a terme al CRJ Mas Fonollar (17 h) a
càrrec de la psicòloga infantil, especialista en educació emocional,
Katia Velar. «Fils» és un espai dissenyat per a les famílies com a lloc
de trobada, de formació i de reflexió sobre aspectes relacionats amb
l’educació, posant a disposició de les persones participants tota una
sèrie de recursos, tallers, debats i idees. Aquest projecte compta amb
la col·laboració dels centres educatius i de les associacions de famílies
d’alumnes, a més dels serveis municipals i d'altres administracions,
com la Diputació de Barcelona.

‘Santa Coloma Educa’, els nous perfils d’Educació
L’Ajuntament ha creat nous perfils a les xarxes socials sota el nom
«Santa Coloma Educa» destinats a difondre projectes i accions del
Servei d’Educació municipal. Aquests canals d’informació a Twitter
(SantaColomaedu), Facebook i Instagram (santacolomaeduca),
que funcionen des de finals d’octubre, esdevenen un espai en què
els darrers dies són notícia: la Smart Classroom de l’Escola Institut
Pallaresa per dur a terme les noves metodologies educatives, la
renovada cuina del col·legi Sagrada Família, que vetlla per una
alimentació sana i equilibrada, o bé l’aprovació de la convocatòria
d’ajuts per part de la Junta de Govern Local per a la compra
d’ordinadors per a centres educatius d’ESO.

Taller d’aperitius al ‘Passió per la cuina’

Els aperitius seran els protagonistes del proper taller de «Passió per
la cuina». La sessió tindrà lloc el 18 de novembre de 17:30 a 19:30 h
a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC). Les inscripcions
s’hauran de fer a través de la pàgina web de l’escola (www.grameimpuls.cat/eresc/). El preu de la sessió és de 20 euros. Més informació al
93 466 57 84.

Inscripcions obertes a la cursa
infantil i adaptada ‘La Nadalenca’

El 3 de desembre se celebra el Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat. A la ciutat es faran diferents activitats
al respecte sota el lema “Estem, fem i
sumem”, i entre les quals hi ha «La NadalenL’alcaldessa, Núria Parlon, va assistir el
passat 3 de novembre a la presentació de la
nova càtedra de la Universitat de Barcelona
(UB) per a la recerca en gastronomia i
aromes que es desenvoluparà al Campus de
l’Alimentació de Torribera. La càtedra neix
de la col·laboració del Campus amb
l’empresa Chartier World LAB Barcelona i
potenciarà noves línies de recerca, per
exemple, relacionades amb la intel·ligència
artificial, com pot ser la gastronomia
computacional. A més, impulsarà la docència i les activitats per a la difusió i transferència del coneixement sobre la gastronomia vinculat a l’estudi de les aromes.
En concret, s’organitzaran un seminari
de treball, un curs d’extensió universitària i un concurs de reptes de creativitat i
innovació. La càtedra, sota la direcció del
professor Serra-Húnter Axel Bidon-Chanal,

ajudarà també a la investigació que es duu
a terme al Campus de l’Alimentació de Torribera en un moment en què l’evolució de
la gastronomia comporta l’ús del mètode
científic per comprendre processos, desenvolupar productes i innovar tant a restaurants d’alta cuina com a centres de recerca
i desenvolupament.
El Campus, a través del Grup de Recerca Vins, Aromes i Factors de Qualitat de
l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB), ja va iniciar
anteriorment la col·laboració amb Chartier
World Lab Barcelona en un projecte que
estudia la utilització dels llevats residuals
de la segona fermentació del cava en la
producció de massa mare per fer pa i
derivats. Ara, el compromís d’ambdues
entitats impulsarà encara més la recerca en
gastronomia a Santa Coloma.

ca» de Santa Coloma de Gramenet, una
cursa infantil adaptada. El 12 de desembre
(10 h) a l'avinguda Generalitat tindrà lloc
aquesta cursa en què nenes i nens fins a 12
anys amb diferents discapacitats podran
recórrer la distància de 20, 30, 40 o 50
metres amb l'objectiu d'arribar al final. La
primera hora estarà adreçada a nenes i
nens que necessitin un espai silenciós.
Si teniu una nena o un nen de fins a 12
anys amb qualsevol mena de discapacitat,
aquesta cursa està preparada i dirigida
especialment per a ells/es. Inscripció
gratuïta a: www.gramenet.cat/LaNadalenca. Cada participant rebrà una bossa de
benvinguda, que inclourà una samarreta, i
rebrà un premi.

Nova convocatòria d’ajuts a la
contractació per a empreses
En marxa una nova convocatòria del «30
Plus». El programa del SOC que gestiona
l’Ajuntament a través de Grameimpuls
permetrà la inserció laboral de 120 persones aturades de 30 anys o més de la ciutat.
En aquesta edició, es prioritzaran dos
col·lectius: les persones desocupades de
llarga durada i les aturades majors de 45
anys. El 30 Plus té un doble objectiu. El
primer, donar suport a les empreses del
territori en la contractació de persones
de 30 anys o més que es trobin en situació d’atur. El segon, afavorir la inserció
laboral de persones de Santa Coloma amb
més dificultats, mitjançant la formació i
l’experienciació professional.

Permetrà la inserció laboral de 120
persones de 30 anys o més en situació
d’atur de Santa Coloma
La convocatòria actual oferirà a les
empreses subvencionar-se 1.125,83
euros al mes fins a un màxim de 9 mesos.
Més informació: 93 466 15 65 /
informacio@grameimpuls.cat.
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agenda
L’exposició “Caput aut navis”
arriba al Museu Torre Balldovina’

La lluita contra les violències masclistes
protagonitza les activitats de La CIBA
Aquesta setmana comencen dos dels
actes més destacats del programa del 25
de novembre (25N), el Dia internacional
per a l’eliminació de la violència contra les
dones, organitzats per La CIBA i que es
duran a terme a les seves instal·lacions:

L’11 de novembre (19 h) s’inaugura al
Museu Torre Balldovina l’exposició «Caput
aut navis. A cara o creu», amb una visita
guiada a càrrec de l’arqueòleg Marc Guàrdia,
comissari de la mostra. Caput aut navis era
el nom d’un dels jocs més populars en
l’antiguitat, un joc amb el qual encara ens
entretenim avui dia. Ja no en diem així, el
nom ha canviat, però el joc ha perviscut.
A través de 72 peces del fons del Museu de
Granollers, l'exposició convida a fer un passeig pel món del joc en temps antics. Aquest
conjunt de peces de petit format, que normalment reposen en caixes als magatzems,
prenen un nou protagonisme i ens expliquen
com es jugava des dels temps dels ibers i dels
romans fins a l’època medieval.
L’exposició es podrà visitar fins al 9 de
gener de 2022, en l’horari habitual del
Museu.

Nuevas propuestas de
‘CulturaMENT’ dirigidas a
personas mayores
Durante este mes de noviembre se
llevaran a cabo una serie de actividades
enmarcadas en la primera edición de
«CulturalMENT» en Santa Coloma
(forman parte de esta iniciativa 12
municipios). Las actividades están
dirigidas a las personas mayores y sus
familiares y/o personas cuidadoras, y
cuentan con el soporte de la Diputación de
Barcelona. Esta semana hay previstas dos
propuestas en el Museu Torre Balldovina
(gratuitas y con aforo limitado):
El dia 12 (18 h). BoleroMENT, con
Sandra Redher, Papa Orbe y Vivi Sugar.
El dia 13 (18 h). PoesiaMENT, recital
poético a cargo del Club de Poetes de la
Rambla.

El 15 de novembre (18 h). Taula
rodona «Allò que no s’anomena,
existeix», sobre violències sexuals a
la infància. Comptarà amb la participació
de Nerea Novo, periodista, analista de dades a La Sur i coordinadora de Feminicidio.
net, Daniela Conte, terapeuta corporal integrativa especialitzada en l’acompanyament
a dones que han patit violències sexuals a
la infància, i Meritxell Cabezón, advocada
especialitzada en violència masclista.
El 18 de novembre (18 h). «Santa Coloma, Xarxa Violeta», presentació de
les noves iniciatives i incorporacions.
Amb aquest acte també es vol reconèixer la
implicació i la tasca dels més de 250 establiments i entitats que formen part del projecte.
Es tracta d’una proposta innovadora, basada
en la participació i la implicació comunitària,
fent de Santa Coloma un referent en la prevenció de les violències masclistes.

Hora del conte a la Biblioteca
de Singuerlín
El 18 de novembre (18 h), La casa del
vent, a càrrec de Sherezade Bardají, a la
Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré.
(plaça Sagrada Família)
Inscripcions: b.sta.colomag.sdiba.cat /
93 468 26 97.

Club de Lectura Feminista

Enguany, sota el lema «Vives ens volem, prou
violència contra les dones!», s’han programat una
trentena d’activitats.

Actes del 75 aniversari del CEP
El 14 de novembre (12 h) es farà la
lectura de poemes de Jacint Verdaguer a
Can Roig i Torres, a càrrec de Valentí
Maymo, músic de la Cobla Jovenívola de
Sabadell.
Inscripcions: isabanez39@gmail.com
o al Whatsapp 666 086 247.

La colomenca Eu Manzanares
presenta ‘Lo nuestro’ al Sagarra

Entrevistes a activistes pels
Drets Humans
El 18 de novembre (18.30 h), dins
del cicle de vídeos «Activistes pels Drets
Humans a Gramenet, construïm Memòria
Històrica», es mostraran al Museu Torre
Balldovina les entrevistes a Felipe
Moreno, Epi Román i Francisco Téllez:
«Memòria històrica: dret a la justícia,
memòria i reparació». Tots tres van patir
la persecució a causa de la seva activitat
política. Felipe i Francisco van patir tortura i empresonament.

Calendari de les Carpes
de Regidories de Districte
Diumenge, 14 noviembre | DISTRICTE 6
Ruta «Coneix el teu districte»
11 h (places limitades, cal reserva prèvia
a regidoriesdedistrictegramenet.cat)
Dimecres, 17 noviembre | DISTRICTE 2
CAP Llatí
(10.30 a 13.30h)
Divendres, 19 noviembre | DISTRICTE 1
Plaça de la Vila
(17.30 a 20h)

L’actriu colomenca Eu Manzanares representarà el seu exitós muntatge «Lo nuestro»,
divendres, 12 de novembre (19 h), al Teatre Sagarra.
Els Guerrero Fernández, una família d’un barri obrer, ja tenen la taula parada, el raïm a
punt i la tele posada per veure les campanades. Tot està llest per donar la benvinguda a
un nou any, en què esperen que canviï la seva sort.

Marco Fonktana interpreta ‘Crooner’
El colomenc Marco Fonktana presenta el
seu nou disc «Crooner» al Sagarra. Un disc
d'allò que avui s'anomena música urbana,
però que tractant-se de Marco Fonktana i de
la seva particular visió del rap i el que gira al
voltant d'aquest, podem titllar de "clàssic".
Serà dissabte, 13 de novembre (19 h). Es
tracta del tercer disc de l’artista, en el que
posa el seu bagatge i ampli gust musical al
servei de les cançons, temes en els que es
barregen construccions musicals harmonioses amb la càrrega existencial de cadascuna
de les seves lletres.

El 17 de novembre (18 h) tindrà lloc
l’última sessió de l’any del Club de Lectura
Feminista de La CIBA «Genealogies Feministes», conduït per Mª Àngels Cabré.
Es donaran a conèixer dos textos fundacionals del feminisme radical dels anys 70,
obres cabdals que aporten un nou marc per
entendre la subalteritat de les dones i analitzen el patriarcat com a institució política:
Política sexual (1970), de Kate Millett, i Lo
personal es político (1970), de Carol Hanisch.
Inscripcions: lacibainfo@gramenet.cat

Inscripcions per a figurants
a la Cavalcada de Reis
Des del dia 15 i fins al 29 de novembre s'obre el termini de les inscripcions
de nens i nenes per fer de figurants a la
Cavalcada de Reis que tindrà lloc el
pròxim 5 de gener de 2022. Per poder
participar, les persones interessades s'han
d'adreçar a l'Ajuntament mitjançant una
instància.
Les bases de participació són:
• La selecció es farà per ordre d'inscripció.
• Es desestimaran peticions de qui ha
participat en les dues edicions anteriors.
• Tot i que no hi ha límit d'edat, es prioritzaran les sol·licituds de menors.
• L'alçada mínima (1,50 m) determinarà
la participació o no d'un figurant. Si
el dia de la prova de vestuari no dona
l'alçada se substituirà per la següent
persona de la llista d'espera.
• La distribució dels figurants a les
carrosses es determinarà a criteri de
l'organització.
• Es trucarà a tothom que hagi fet la
sol·licitud per a comunicar si han estat
seleccionats.
• Un cop complet el nombre de figurants,
la resta de persones inscrites quedarà
en llista d'espera per si hi ha baixes
d'última hora.

‘Paraula a les Biblioteques’
Dins del programa de «Paraula de Santa
Coloma», el 15 de novembre (19 h), es
durà a terme a la Biblioteca del Fondo la
conferència «La cuina creativa a casa. Any
internacional de l’economia creativa per al
desenvolupament sostenible». Serà a càrrec
de Gabriel Bartra, director de continguts de
Bullifoundation – Bullipedia, professor de
cuina i gastronomia i periodista
gastronòmic. Inscripcions: b.sta.colomag.
cdiba.cat o al telèfon 93 468 46 18

