Butlletí de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Número 1676
Any XLII

19

de

de
novembre
2021

El pressupost 2022 prioritza les polítiques
i l'economia socials, la neteja i la seguretat
El ple ha aprovat el pressupost municipal per a
l’exercici 2022, que ascendeix a 119.512.588 €
El pressupost aprovat, inicialment, al ple extraordinari
del 15 de novembre continua condicionat per la situació
d’excepcionalitat generada per la pandèmia. Malgrat una
situació actual més favorable, el pressupost municipal
manté i prioritza les actuacions dirigides a evitar la
propagació del virus i reforçar aquelles que són imprescindibles per pal·liar els efectes d’una recessió profunda,
convertint-se en una peça clau en la recuperació econòmica, social i cultural de la ciutat.
L’alcaldessa, Núria Parlon, ha destacat: “Santa Coloma no
deixa mai ningú enrere i per això les polítiques socials són
un dels pilars de l’acció d’aquest govern. Aquest any sabem
de les dificultats que moltes famílies arrosseguen per culpa
de la crisi generada per la pandèmia, i per aquest motiu
hem incrementat el pressupost en polítiques socials, fent
un esforç especial en atendre l’emergència habitacional, i
igualtat”.
En la mateixa línia van les ordenances fiscals aprovades
al darrer ple d’octubre, on es van adoptar mesures com
la congelació de l'IBI per ajudar a conciliar les economies
familiars.

Principals eixos del pressupost 2022
• Reforçar i impulsar les polítiques d’igualtat i
promoció i serveis socials i sanitat a les quals es
destina gairebé el 16,25% del pressupost (18,77 milions
d’euros); el Servei d’atenció domiciliària (3 milions),
l'emergència habitacional (1 milió), el menjador social
(1,6 milions) o les beques escolars, entre d’altres.
• Les actuacions en neteja viària, edificis i
manteniment, que augmenten significativament respecte a l’any anterior, amb l’objectiu d’evitar la propagació de la pandèmia convertint l’espai públic en espais
comunitaris segurs. S’hi destinaran quasi 17 milions
d’euros.
• Les polítiques de seguretat que es reforcen amb la
incorporació d’11 noves places d’agents de policia, la creació de dos places de sotsinspectors, la renovació del parc
mòbil adscrit a aquest servei, a més del projecte de la nova
comissaria. Aquesta àrea té un pressupost d’una mica més
de 10 milions, el que representa gairebé el 8% del pressupost municipal.

Un presupuesto
para hacer
frente a
los retos
de ciudad

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

És un 3,63% superior al del 2021 i el més elevat
de la història del consistori

Pressupost per programes de despesa
1,58 %
3,04 %
3,79 %
7,04 %
7,94 %

Mercats i comerç

1.883.332 €

Foment de l'ocupació

3.639.137 €

Deute públic

4.524.118 €

Cultura

8.409.069 €

i esports

Seguretat i mobilitat ciutadana

10.113.626 €

9,49 %

Educació

11.338.633 €

9,54 %

Habitatge i Urbanisme

11.404.698 €

eteja, manteniment
14,13 % N
via pública i medi ambient

16.892.749 €

erveis i promoció socials,
16,25 % S
igualtat i sanitat

19.421.827 €

27,20 % Funcionament de l’administració general

31.885.398 €

TOTAL: 119.512.588 €
• Les polítiques d’Habitatge. Seguint amb el Pla
Local d’Habitatge, es destinen més esforços a alguns dels
programes encetats per pal·liar la pèrdua de l’habitatge:
els habitatges dotacionals de l’antiga escola Miguel Hernàndez, els programes d’adquisició de pisos per la via de
tanteig i retracte i la reforma d’antics locals municipals,
entre altres. S’hi destinarà quasi 11,5 milions.
• Reforç de les actuacions en política d’Educació. És
una de les que augmenten respecte l’any anterior, amb

major dotació, 11,3 milions, pel manteniment d’edificis escolars, activitats educatives i la posada en marxa del nou
model de gestió del servei d’escoles bressol municipals.
La priorització de les polítiques contemplades en aquest
pressupost són coincidents amb el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 definit al Fòrum Ciutadà i aprovat per la
corporació municipal, seguint els 17 Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides.

El presupuesto municipal es una herramienta fundamental para poder ejecutar aquellas medidas y proyectos que necesita Santa Coloma, y para paliar los efectos que todavía vivimos por la pandemia de la Covid-19. El 2021 ha sido un año
marcado por la necesidad de amortiguar, en las familias y en las empresas colomenses, las consecuencias de la crisis
económica y social, que ha condicionado nuestra ejecución presupuestaria, reforzando aquellos ejes de atención a la
ciudadanía, a los comercios y a las personas autónomas.
Es un hecho que la economía está remontando; se ha reprendido la actividad cultural y social, lo que está influyendo
en una recuperación del sector comercial y de la restauración, pero no podemos bajar la guardia. Esta semana hemos
aprobado en el pleno extraordinario del lunes la propuesta inicial de Presupuesto Municipal 2022, que será el más
alto de la historia de la ciudad y con el que seguiremos contribuyendo a la reactivación económica, social y cultural de
Santa Coloma. Destaco tres ejes fundamentales: el apoyo a la economía de las familias, el refuerzo de la seguridad y el
civismo, y el mantenimiento y limpieza del espacio público. Estas son, sin duda, prioridades del equipo de gobierno y
están materializadas en la propuesta de presupuesto aprobada para el 2022.
Santa Coloma sigue siendo la ciudad de la igualdad de oportunidades. Por ello, es fundamental seguir invirtiendo en
políticas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables, para que nadie se quede atrás. Pero también es importante
poder vivir en una ciudad confortable, cuidada y limpia; hemos aumentado la inversión prevista en la mejora y limpieza del espacio público y en la reurbanización de los barrios, aunque estos esfuerzos deben ir acompañados de la corresponsabilidad ciudadana. También materializamos el refuerzo económico en materia de seguridad, con el aumento
del número de agentes y del parque móvil, y no nos olvidamos de continuar con la línea de ampliar el parque público
de viviendas. Es un presupuesto real, para estar al lado de quienes tenemos que estar: la ciudadanía.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

ECP
Raquel
Cuesta
Portaveu

25N 'Vives ens Volem, prou violència contra les dones!'
Entorn del 25 de novembre, Dia internacional per l'erradicació de la violència vers les dones, Santa Coloma
torna a demostrar el seu compromís en la lluita per la igualtat real entre homes i dones. La defensa de la igualtat és una lluita compartida i forma part de l'ADN de les polítiques que impulsem: amb projectes comunitaris i
integrals com La CIBA marquem un pas ferm per posar fi a les desigualtats que vivim per raó de gènere, sent la
violència masclista, la seva representació més cruel. Aquest principi inspirador es materialitza a Santa Coloma
com a poques ciutats amb, per exemple, la Xarxa Violeta impulsada des de La CIBA la qual converteix la nostra
ciutat i el seu espai públic en un entorn segur on se sumen ja 294 establiments, espais i agents socials, per prevenir violències sexistes i LGTBI-fòbiques.
Acaba de començar la darrera fase de la reforma interior de l'edifici de La CIBA amb un import de 3,4 milions
d'euros. Un equipament on també oferim el servei d'atenció a les dones que pateixen la xacra de la violència
masclista. Estem al costat de les dones, acompanyant-les en els processos d'atenció a la violència, però també
apostant per la sensibilització i la prevenció a través de l'educació. Una mostra d’això són els 590 tallers coeducadors que es desenvolupen també des de La CIBA als centres educatius.
Enguany el lema del 25N és 'Vives ens Volem, prou violència contra les dones!', on es desenvolupen un seguit
d'actes per donar la rellevància que la data es mereix. Ningú pot dubtar que som un municipi referent en el
desplegament de polítiques d'igualtat. Un fet per sentir orgull col·lectiu de ciutat. La prioritat és acabar amb
l'assassinat de dones, evitar la tragèdia. Però també som conscients de les petites tragèdies diàries de moltes
dones contra les quals ens hem de rebel·lar constantment. Per això, ara és més necessària que mai l'aposta del
Govern que presideix Núria Parlon per la igualtat de gènere.

Salvador
Clavera
Portaveu

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
es troba en procés d’aprovació del pressupost
municipal per al 2022. Durant el període viscut
en situació de Covid, l’ajuntament ha hagut de
fer front a unes circumstàncies inesperades
posant tots els recursos municipals disponibles al
servei de la població per a pal·liar, en la mesura
de les seves possibilitats i més enllà de les seves
competències, la incidència de la pandèmia en els
nostres ciutadans i ciutadanes.
Els nous pressupostos per a l’exercici 2022 reprenen
l’esperit del Pacte Municipal per a la Reconstrucció
Social, Econòmica i Cultura de Santa Coloma de
Gramenet, incloent-hi esforços i recursos renovats
per assegurar el benestar social de tots els colomencs i les colomenques tot garantint els seus drets.
Volem seguir avançant en aquest camí comptant
amb vosaltres. És per això que us convidem a participar en l’Audiència sobre el pressupost municipal
2022 on us informarem sobre la nova proposta per
a l’any vinent, atendrem els vostres dubtes i requeriments i recollirem la vostra opinió al respecte.
L’Audiència es durà a terme de manera telemàtica, el pròxim dilluns 22 de novembre, a les 18.00
hores, a través de l’enllaç:

Presupuestos continuistas vs alternativa de gobierno

https://www.gramenet.cat/ZoomAudienciaPublica

La publicidad institucional les dirá que tenemos los presupuestos con más ingresos hasta la fecha, algo que podría
parecer mérito local si no fuese porque la mayoría de ingresos provienen de otras administraciones y lo que se recauda
aquí, cubre escasamente sólo una tercera parte de todos los recursos que necesitamos para gestionar la ciudad.

Codi d’accés: 813307

Esto es relevante, ya que es una tendencia que se mantiene en el tiempo y demuestra la incapacidad del gobierno local de generar un entorno que haga que cada vez se atraiga más inversión de empresas a una ciudad que,
recauda más por multas que por impuestos sobre actividades económicas. Otra realidad que muestran los presupuestos, es que vemos como con parte de nuestros impuestos se pagan estructuras sobredimensionadas como
Gramepark, publicidad, propaganda y proyectos ideológicos y múltiples gastos superfluos.

ID de reunió: 891 8301 6282

Concentración
por las pensiones

Ciudadanos va a enmendar los presupuestos priorizando 4 ejes: 1) recuperación económica y apoyo a comercio,
hostelería y emprendedores; 2) plan de choque social que incluya fondos de ayuda ante situación actual de crisis
y aumento del precio de la luz (además de partidas para salud mental) 3) Seguridad: para aumentar plantillas de
policía e instalar cámaras de video vigilancia y 4) reducción de todo el despilfarro.

SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 22 de
noviembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

Además, vamos a solicitar que se acuda a mercados financieros para invertir en obras prometidas y no cumplidas,
como calle Baró o Carrer Major (por citar un ejemplo). Somos poco optimistas a poder negociar con este gobierno, por eso llamamos a los vecinos a que no se conformen y nos ayuden a que la alternativa que representamos
sea una realidad. Todos saldremos ganando.

Convocatoria FAVGRAM

25 de novembre de 1960
Per què sortim als carrers el dia 25 de novembre? Perquè va ser un 25 de novembre de 1960 quan es van trobar
els cossos de Minerva, Patria i María Teresa Miralbal assassinades en un acte de terrorisme d'Estat i de violència
contra les dones, durant la dictadura de Trujillo a la República Dominicana, que ha arribat als nostres dies en les
reivindicacions del 25N.
No hem d'oblidar que el 25 de novembre és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les
Dones, de tota mena de violències. Les nefastes violències masclistes que continuen colpint-nos en un constant
degoteig, matant i entelant els nostres dies, ens obliguen a no oblidar a totes les dones que han mort, han estat
torturades, han tingut o han de fugir dels seus països, deixar a les seves famílies per la seva ideologia política; al
nostre país cada any plantem 13 roses en memòria de les 13 joves afusellades pel règim franquista, també víctimes de la violència contra les dones i el pròxim 25 de novembre elles, igual que les germanes Miralbal, estaran
en els nostres cors.
Enguany crec que una part d'aquesta energia que generarem el dia 25 ha d'anar dirigida a visualitzar la
violència que estan sofrint les dones afganeses, residents i exiliades, que lluiten per a defensar els drets de
les dones i nenes al seu país. No sabem quants anys haurem de continuar sortint als carrers dies com el 25
de novembre, però les dones sempre i serem, almenys fins que no caigui aquest sistema heteropatriarcal que
blanqueja i justifica la violència contra les dones i es posi fi al feminicidi sistemàtic que patim. Si toquen a una,
ens toquen a totes.

ERC

anunci

El Parc de Can Zam
El passat mes d’octubre s'han iniciat els treballs per recuperar i ampliar el parc de Can Zam. Aquests permetran
treure les tanques, renaturalitzar l’espai i augmentar el drenatge del sòl on, a hores d’ara, hi ha un terreny buit.
El projecte inclou una clariana mancada de verd i l’obertura de l’últim tram d’Anselm del Riu que passa pel bell
mig de l’espai de Can Zam i que hi generarà un gran volum de trànsit.
La conferència sobre el canvi climàtic COP26 de Glasgow torna a posar de manifest la importància dels espais
verds en la capacitat de resiliència de les ciutats i l’impacte dels combustibles fòssils en la salut i vida de les
persones. En aquest sentit el govern de la ciutat no segueix la línia d’altres ciutats per reduir el trànsit de vehicles privats.

La Federación de Asociaciones de Vecinas
y Vecinos de Santa Coloma, FAVGRAM,
organiza el jueves 25 de noviembre
(18.30 h) en el parque frente al Casal Riera Alta (calle de los Alpes), 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.

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

Des del 8 de novembre, l’OIAC s’ha traslladat provisionalment, per obres de millora, a
les dependències de pg. Llorenç Serra, 26.

Oficina de atención
de la Defensora
La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía ha reducido el servicio presencial en
atención a las medidas sanitarias vigentes,
pero continúa 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.

Des d’Esquerra Republicana no compartim el projecte que s’està duent a terme: la clariana polivalent i l’obertura
al trànsit del carrer són els punts discordants. Però som conscients de la importància d’encetar la transformació
i recuperació d’aquest espai per la ciutat. I ens felicitem d’haver-ho aconseguit entre tots. La zona de Can Zam
encara inclou peces per transformar: zones verdes i equipaments, els accessos i la reconfiguració de zones de la
primera fase. Cal que el disseny de l'espai sigui global de manera que integri les diferents zones del parc.

informa

Una altra de les lliçons que hem d’extreure de la COP26 és la rellevància de la col·laboració entre societat civil i
administració en el disseny i planificació d’estratègies per construir espais habitables. Crear i facilitar espais de
diàleg és responsabilitat de tots. Ens hi va la salut, la del planeta i la nostra.

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
Finalizan las obras en las calles
Baró y Mare de Déu dels Àngels

El Mercat Sagarra celebra su 7º aniversario

Con motivo del 7º aniversario de la reapertura del Mercat Sagarra,
los vendedores y vendedoras del mercado lo celebrarán con una promoción de “rasca y gana” con vales de hasta 20 euros en compras,
hasta un total de 5.000 € en premios. Durante los días 18, 19 y 20 de
noviembre, por cada 20 euros en compras los y las clientas recibirán
un rasca. Las obras, que finalizaron hace siete años, consistieron en
la total remodelación del interior y servicios del mercado (incluidas
las paradas de los concesionarios) y también del entorno adyacente
del propio mercado.

Misas por los fallecidos por coronavirus

El 21 de noviembre (12 h) se hará una misa funeral por los fallecidos
a causa de coronavirus en Singuerlin, en la parroquia Sant Miquel.
Apuntarse en la parroquia, c. América, 72. Y el 28 de noviembre (a las
11 h y a las 13 h) se celebrará una misa funeral por todos los fallecidos
de Santa Coloma. Los que quieran participar, pueden apuntar a sus familiares en el despacho parroquial, lunes y miércoles de 19 a 20.30 h.

Nou perfil a Instagram, ‘Santa Coloma en família’
Una plaza inclusiva
Las obras de urbanización de las calles
Baró y Mare de Déu dels Àngels que
comenzaron en junio con el objetivo de
pacificarlas, ya que son la vía de entrada y
salida al barrio Riu Nord, han entrado en
su recta final con los últimos trabajos de
pavimentación de aceras y el asfaltado de
la calzada.
La reurbanización de las calles ha comportado la construcción de viales en
plataforma única de modo que la calzada
y las aceras están al mismo nivel. De esta
manera, se da prioridad a la movilidad de
las personas respecto a de los vehículos y
se favorece la circulación de la ciudadanía
con movilidad reducida.

La urbanización en plataforma única de
la plaza de la esquina de Baró con Mare
de Déu dels Àngels ha creado un espacio
inclusivo, integrador y accesible. El centro de la plaza se convierte en una zona
de juego infantil con la colocación de un
elemento de juego de grandes dimensiones. También se ha complementado esta
zona con la plantación de nuevos árboles
en ambas calles.
Las obras han incluido también la instalación de nuevos elementos de mobiliario y
el soterramiento de las líneas aéreas y subterráneas de las compañías de servicios,
además de la sustitución del alumbrado
existente por una luminaria más eficiente.

Continua la campanya d'asfaltat
en quatre carrers més
Després dels treballs als carrers Sant
Antoni i Calaf, la campanya municipal
d'asfaltat, que es desenvolupa en aquesta
segona quinzena de novembre, arribarà
els propers dies a 4 carrers més de la
ciutat: Valentí Escales (entre Magallanes i
Doctor Pagés), La Pau, Marià Fortuny i
Irlanda (entre rambla Sant Sebastià i
Mossèn Camil Rossell). En total, en una
setmana es preveu asfaltar 4.700 m².
L'Ajuntament duu a terme cada any una
campanya d'asfaltat d'aquest abast per
pal·liar les deficiències al paviment de diversos trams i carrers de la ciutat. Alhora,
periòdicament es fan actuacions puntuals
per reparar trams d'asfalt malmesos.

Pla Local Jove:
S’inicia el procés participatiu

Lliurament dels Premis Climent Mur 2021

L’Àrea Cultural Oriol organitza l’acte de lliurament de la 17a edició
dels Premis Climent Mur el 21 de novembre (18 h), al Teatre Sagarra, que distingeixen a persones amb valors humans escollides per
col·lectius ciutadans. En el transcurs de l'acte hi ha previst uns breus
parlaments i una actuació musical a càrrec del grup Divertimento
Trio, de Barcelona, que donarà més relleu a l’acte. Per assistir, cal fer
reserva al 933 853 005 o bé a areaculturaloriol@gmail.com.

Se reinician las actividades en Can Mariner

La Asociación vecinal y el Grupo de mujeres de Can Mariner reinicia
las siguientes actividades: talleres de manualidades, gimnasia de
mantenimiento, punto, sevillanas, castañuelas, guitarra, pintura
al óleo, corte y confección, country, alfabetización o patchwork.
Próximamente se iniciarán los talleres de cocina, memoria, informática e inglés. Más información: Centre Cívic Can Mariner. C. Milà i
Fontanals, 14 i 16.

Pastisseria per a festes, al 'Passió per la cuina'

L’Escola de Restauració de Santa Coloma (ERESC) acull el proper
25 de novembre de 17:30 a 19:30 h la sessió «Pastisseria per a festes i
reunions» en el marc del cicle «Passió per la cuina», adreçat a persones
aficionades als fogons. El taller té un preu de 20 euros. Les persones interessades hauran de fer la inscripció a través de la pàgina web de l’ERESC
(www.grameimpuls.cat/eresc/). Més informació al 93 466 57 84.

Santa Coloma, solidària amb La Palma

La ciutat mostra una vegada més el seu esperit solidari amb la
iniciativa «Santa Coloma amb La Palma». Tothom hi pot col·laborar
amb la compra d'una polsera solidària, que es pot adquirir en 90
comerços i establiments d'hostaleria de la ciutat. Tots els punts de
distribució de les polseres es poden consultar al web municipal
www.gramenet.cat /lapalma.

Programa
d’auditories
energètiques
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament han posat en marxa unes xerrades
informatives sobre el programa d’auditories energètiques a la llar.

Ha començat el procés participatiu per
poder incorporar les propostes dels i les
joves de 12 a 29 anys de la ciutat al nou Pla
Jove 2021-2024. El Pla Jove servirà per
definir les estratègies d'actuació i línies
d'acció prioritàries. Per recollir les propostes d'acció al web municipal hi ha un
qüestionari en línia que estarà habilitat
fins al 28 de novembre (www.gramenet.
cat/plajove).
Amb la col·laboració de més de 370 joves i
professionals s'ha desenvolupat un diagnòstic que ha permès identificar les problemàtiques principals que els i les joves de la
ciutat han volgut posar sobre la taula.
Dissabte 27 de novembre entre les 17 i les
21 hores, tots els i les joves de la ciutat
entre 12 i 29 anys estan convidats al CRJ

L’espai per a totes les famílies de Santa Coloma ha arribat a Instagram
per poder explicar les activitats i els serveis que hi ha per a les famílies
i tots els espais on es pot participar. A aquest nou perfil d’Instagram,
«Santa Coloma en família», es podrà saber, entre altres coses, quan hi
ha patis oberts, quin espectacle es podrà veure a les vacances d'hivern
o què fan divendres a la biblioteca. També s’informarà on adreçarse si es necessita suport amb la salut emocional d’un fill. Educació,
sanitat, esport, temps lliure, benestar social… Tot això i més és el que
es trobarà en aquest perfil.

Mas Fonollar al «Tardeo del pla», una festa
amb música i pica-pica on tindran oportunitat de dir la seva sobre el Pla Jove i fer
propostes.

El programa consisteix en una visita
a les llars de les famílies, a càrrec de
professionals, per estudiar el consum
energètic per hores i els electrodomèstics
que s’utilitzen, per oferir alternatives que
facin pagar menys. S’instal·len materials
de baix consum gratuïts, com regletes,
bombetes, reductors de cabal, temporitzadors... i s’analitzen les factures, per
assessorar en la millor tarifa i les bonificacions i descomptes que pertoquin.
A les sessions informatives pot venir
qualsevol família que estigui interessada

Properes sessions
informatives

• 24 de novembre (18 h)
Centre Cívic Can Mariner
• 25 de novembre (10.30 h)
Centre Cívic Riu
• 1 de desembre (18 h)
Centre Cívic Can Mariner
Aforament limitat.
Reserves de dia i hora: 93 392 47 45
a reduir les seves factures de subministrament. Entre les llars de Santa Coloma
que s’apuntin a l’auditoria, se n’escolliran
100 per fer l’assessorament i beneficiar-se
del kit gratuït d’estalvi energètic.
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agenda
Presentación del Festival
FlamencON ‘22

El 26 de noviembre (20.30 h)
tendrá lugar, en el Teatre Sagarra, la
presentación oficial del programa del
próximo FlamencON '22. Tras el acto de
presentación, en el que intervendrán la
alcaldesa, Núria Parlon, y el presidente de
la Fundación Aura Seguros, José Martínez,
las personas asistentes disfrutarán de la
actuación del cantaor David Palomar y su
espectáculo «Universo Cádiz». Enlace a la
venta de entradas en la Bio de Instagram
@festflamencon (5 €).

La ‘Gran Festa dels Pirates’
al Pompeu Lab
Per fi els nostres valents bucaners i bucaneres podran trobar-se en una mateixa illa
per celebrar els seus èxits en la recerca del
tresor de «Pirates del Besòs». Les famílies
guanyadores ja han rebut els premis, però
ara cal que tota la tripulació gaudeixi de la
festa final en presència de la capitana
Gràmina Neta i el seu Fidel segon de bord,
el gran Columbus en persona! Berenar a
l’aire lliure, jocs, sorpreses i música amb
´Generación Límite’. 27 de novembre
(17 h). Inscripcions: pompeulab@gramenet.cat / www.gramenet.cat/pompeulab

Passi del documental Gustau,
la transició al descobert
El dimecres, 24 de novembre (19 h),
i dins el programa municipal de Memòria
Històrica, es portarà a terme la projecció
del documental Gustau, la transició al
descobert al Teatre Sagarra. Es tracta d’una
producció de Balandra Films que ha estat
seleccionada i premiada en alguns dels
festivals més prestigiosos del món; ha
rebut, per exemple, el premi al millor
director de llargmetratge documental al
Cannes Film Awards 2021.
El documental, dirigit per Jaume Domènech, narra la incansable recerca de justícia per part de la família de Gustau Muñoz
de Bustillo, un jove que va morir l'11 de
setembre del 1978 d'un tret efectuat per
la policia en una manifestació. El seu cas,
que es va arxivar sense arribar a judici,
s'ha inclòs en la querella argentina contra
el franquisme. Seria la primera vegada
que un delicte comès durant la Transició
espanyola es podria investigar com a crim
contra la humanitat.

Taller de circ social i comunitari
El 24 de novembre (17-18.30 h) al
pati del CRJ Mas Fonollar es farà un taller
per a joves introductori a diferents disciplines artístiques del món dels malabars
de la mà de tres persones dinamitzadores.

Taller d’educació sexual
El 20 novembre (17-20 h) al CRJ Mas
Fonollar. Taller de sexualitat conscient
adreçat a noies de 18 a 35. Inscripció prèvia al
CRJ Mas Fonollar / cooperacio@gramenet.cat

Concert amb Panxito i Alba
L’entitat Triballcoloma organitza un
ball-concert i taller el diumenge 21 (18
h) al CRJ Mas Fonollar.

Calendari de les Carpes
de Regidories de Districte
Divendres, 19 novembre | DISTRICTE 1
Plaça de la Vila
(de 17.30 a 20 h)
Diumenge, 21 novembre | DISTRICTE 4
Passeig de la Salzereda
(d'11.30 a 14 h)

Entrades gratuïtes:
teatresagarra.koobin.cat
o a la taquilla del teatre els divendres de 10 a 14h o de 17 a 20h.

‘Boira a les orelles’, teatre
integratiu al Sagarra

Inauguració de l’exposició
The Sacred and the Real

sordesa profunda. Els seus pares, músics,
aposten per la llengua parlada, en lloc de la
llengua de signes. A partir d’aquí comença
el seu aprenentatge a través de la logopèdia, l’escola, la música i el mateix entorn
familiar.

Concerts a l'Auditori
19 de novembre (21 h). Soireés musicals. Cor Infantil i Vocal Ensemble Can
Rog i Torres.
24 de novembre (a les 19.15 i 20.15 h).
Concerts de Santa Cecília.
26 de novembre (19 h) Orquestra de
cambra Styria. Concert Associació Catalana de Compositors.

Un cop visionat, hi haurà un debat posterior amb la participació del director
del documental, Jaume Domènech, del
germà del protagonista, Marc Muñoz, i
la periodista Montserrat Armengou.

Entrades a teatresagarra.koobin.cat,
a la taquilla el divendres de 10 a 14
h i de 17 a 20 h, o dues hores abans de la
representació.
El 27 de novembre (19 h), la companyia Els Pirates Teatre presenten un nou
espectacle de creació col·lectiva, «Boira a
les orelles», que parla de l’acceptació, la
convivència, els prejudicis i el desconeixement profund que tenim de les diversitats
funcionals.
L’Enric neix l’any 1984 a Barcelona. No
és fins als 5 anys que es confirma que té

Bucle magnètic per persones

amb dificultat auditiva
Aquest muntatge està inclòs dins del
programa CulturaMent, i està adreçat de
manera especial a persones amb dificultat
auditiva, que per primera vegada comptaran amb un bucle magnètic que els permetrà escoltar les obres representades al
Sagarra.

Noves propostes al Paraula de Santa Coloma
19 nov (18 h) Teatre llegit La tendresa, d’Alfredo
Sanzol, a càrrec de l’Aula
d’Extensió Universitària de la
Gent Gran. Teatre La Colmena. Inscripcions: isabanez39@
gmail.com o 666 086 247
(whatsapp).
24 nov (19 h) Club de lectura. El càstig, de Guillem Sala.
Publicat per L’Altra editorial.
Amb la presència de l’autor.
Biblioteca Singuerlín. Inscripcions: b.sta.colomag.c@diba.
cat / 93 468 26 97
24 nov (18 h) Bibliolab. Heroïnes
de pel·lícula. A càrrec de Drac Màgic.
Activitat per a infants de 5 a 8 anys. Biblioteca Can Peixauet. Inscripcions: b.sta.

colomag.cp@ diba.cat / 93
466 52 70.
24 nov (19 h). Presentació
del llibre Pilar. La mujer
de mirada inolvidable, de
Raúl Martínez Ruiz. A càrrec
de l’autor i de Tania Sánchez
Anglada (pedagoga especialista en vulnerabilitat social).
Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré. Inscripcions:
cultura@gramenet.cat
25 nov (19 h). Presentació del llibre En lista de espera, de
Lees Sarai Sarmiento Ramírez, publicat
per Letrame. A càrrec de l’autora i de
Paula Xiomara Paz Ramírez. Centre d’Art
Contemporani CanSisteré. Inscripcions:
cultura@gramenet.cat

El 19 de novembre (20 h), s’inaugura
al Centre d’Art Can Sisteré l’exposició The
Sacred and the Real de la fotògrafa
terrassenca Gemma Miralda; un homenatge a les forces de la natura i a les persones
que hi viuen en harmonia.
La mostra és el resultat d’un projecte
desenvolupat al llarg de cinc anys, en què
l’autora ha fet un seguiment als pastors
que treballen al Pirineu català i aragonès.
Miralda aborda en aquesta sèrie fotogràfica, sempre des d’un punt de vista íntim i
personal, la relació entre l’ésser humà i
la natura amb la voluntat de conèixer de
prop el vincle ancestral que perviu. Es
podrà visitar fins al 23 de gener en l’horari
habitual de Can Sisteré.

