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L’Ajuntament de Santa Coloma treballa per
posar al dia els carrers i les places de la ciutat
L'objectiu és aconseguir un espai públic
més amable i més confortable per a les persones

S’han realitzat una trentena d’actuacions per renovar
la via pública, els equipaments i les zones d’esbarjo

L’Ajuntament fa un treball constant i ingent per tenir la
ciutat al dia. Al llarg de l’any, s’han renovat diverses zones de
jocs. Les nenes i els nens poden gaudir de nous jocs infantils
al jardí José Sánchez i als parcs Sandino i Moragas; i la
ciutadania té a la seva disposició un nou espai d'entrenament
físic al parc dels Pins-Motocros, a més de dos nous elements
biosaludables a les places Olimpo i Monturiol.
En les darreres actuacions que s’han dut a terme a Riu
Nord —als carrers Baró i Mare de Déu dels Àngels— i al
carrer Sant Just i al seu entorn, s’ha ampliat l’espai per als
vianants, mitjançant un disseny en plataforma única, amb
voreres més amples; s’han incorporat nous elements de
mobiliari urbà; s’han soterrat les línies de les companyies
de serveis a més de substituir l'enllumenat existent per
una lluminària més eficient.
En les pròximes actuacions al carrer Baró —entre Lluís
Companys i plaça Baró, i al tram fins al carrer Major— i
als carrers Menorca i Prat de la Riba, se seguiran els mateixos criteris de reurbanització.

Nou passeig de la Salzereda

Nova plaça a la confluència dels carrers Baró i Mare Déu dels Àngels, al barri de Riu Nord.

Aquest setembre el nou passeig de la Salzereda s’ha convertit en una realitat. Una de les vies històriques de connexió amb el riu Besòs s'ha transformat en un bulevard de
gairebé 20.000 m2, accessible, verd i ple de vida.

Campanya municipal d’asfaltat i il·luminació
Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i l'espai
públic, en aquesta darrera quinzena de novembre els
serveis municipals treballen per pal·liar les deficiències al
paviment de diversos trams i carrers en una nova campanya municipal d’asfaltat, que renovarà més de 7.000 m2 de
paviment. Els carrers Sant Antoni, Calaf, Valentí Escales,
La Pau, Marià Fortuny, Irlanda, Florència i Santa Eulàlia
veuen millorat el seu asfaltat.
Alhora, periòdicament es fan actuacions per reparar
trams d'asfalt malmesos com les de les darreres setmanes
a Can Peixauet, c/Aragó, plaça del Rellotge, c/Camprodon
o la renovació de paviment a Anselm Clavé.
Les noves lluminàries al carrer Rafael de Casanova o
al parc del passatge de la Salut també contribueixen

Por una Santa
Coloma
accesible,
confortable
y segura

a assegurar la mobilitat i la seguretat de les persones.
L’any vinent hi ha prevista una inversió per a noves lluminàries LED.

Millores als centres educatius i esportius
L’Ajuntament ha invertit prop de 340.000 € en millores
als diferents centres educatius. L’Escola Sagrada Família ha estrenat cuina i s'han executat més d’una vintena
d'obres de manteniment a diferents escoles, incloent-hi la
creació de la primera aula intel·ligent a l’Institut-Escola
Pallaresa.
Aquest 2021 també es fan diferents actuacions als equipaments esportius, en què destaca la renovació integral
de l'interior del Pavelló Nou. Actualment, es repara la
coberta dels pavellons del Raval i la Bastida i se solucionen filtracions de les pistes de Prat de la Riba. També
s’ha posat un sistema d’alarma al Nou Camp Municipal,
s’han renovat les xarxes de protecció a les pistes de Nou
Oliveres i, a la seu social de la Petanca Can Calvet, s’ha
instal·lat un nou sistema de climatització, entre altres
treballs.

Desbrossament de

solars urbans

S’ha reiniciat la campanya de desbrossament de solars
municipals. Les primeres actuacions s’estan duent a
terme als solars del carrer Castella i a l'encreuament del
carrer Extremadura amb l’avinguda Ramon Berenguer.
Amb aquestes tasques de neteja s’eviten molèsties per
a les persones que viuen als espais adjacents i es manté
cuidat l’espai natural.

Reforç de la neteja viària per la caiguda de fulles
La imatge dels carrers de la ciutat plens de fulles caigudes és típica de la tardor, però per als serveis municipals
les fulles caigudes són un residu que cal gestionar. Com
cada novembre, s'ha activat un pla especial de neteja que
consisteix en un reforç dels equips d'escombrada mixta,
amb una escombradora amb dos operaris, amb flexibilitat
horària per reforçar l'escombrada diària habitual.

La movilidad urbana sostenible es uno de los grandes retos que tienen las ciudades y es una de las claves para lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con los que estamos alineados como municipio.
Desde el equipo de gobierno que presido seguimos defendiendo y planificando actuaciones para avanzar hacia un modelo de ciudad en el que la movilidad esté orientada a las personas, a facilitar sus desplazamientos y el uso y disfrute
del espacio público como bases fundamentales de los proyectos de mejora en los barrios. Esto implica un enfoque de
planificación urbana en el que se prioriza una movilidad segura para los peatones, más sostenible, eficiente y no contaminante, como pilares fundamentales de las intervenciones.
Con el objetivo de recuperar espacios públicos para la ciudadanía, seguimos avanzando en el proyecto de los barrios
peatonalizados, con los que estamos consiguiendo calles con un tránsito de vehículos reducido y pacificado, donde los
vecinos y vecinas puedan pasear y desplazarse con comodidad. Es el caso de las próximas actuaciones que haremos
entre la calle de Lluís Companys y la plaza Baró, con una calle Baró sin coches, o en la urbanización reciente de las
calles Baró y Mare de Déu dels Àngels. También destacamos la conversión en plataforma única de la calle de Sant Just
y sus calles de alrededor —mismo nivel de calzada y aceras— para lograr una mayor accesibilidad y movilidad en los
desplazamientos de las personas. Se trata de converger hacia un modelo de ciudad donde se ganen las calles y espacios
públicos para la ciudadanía, como queremos hacer con la calle Menorca y con el tramo de Baró con la calle Major.

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

Las actuaciones de reparación en el pavimento, a través de las campañas de asfaltado, también influyen en una vía
pública más confortable. También son muy importantes las mejoras en el alumbrado y las actuaciones de renovación
de los juegos infantiles que realizamos durante todo el año. En conjunto, queremos conseguir una Santa Coloma más
tranquila, accesible y segura. ¡Y lo vamos consiguiendo!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat

Santa Coloma rep fons europeus
per a l’elaboració de l’Agenda Urbana
El Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana ha atorgat una subvenció
de 250.000 euros a l’Ajuntament per a
l’elaboració del projecte pilot de pla d’acció
local de l’Agenda Urbana. Santa Coloma és
un dels 9 municipis catalans seleccionats
per rebre l’ajut del fons europeu de recuperació, NextGenerationEU.

Nuevo reconocimiento
por las Cartas de Servicio

Les esmentades bases es poden consultar al BOPB
i a la web municipal de l’Ajuntament.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 29 de
noviembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

La Secretaria General d’Agenda Urbana i
Habitatge del Ministeri prendrà en
consideració el pla d’acció de Santa
Coloma com a projecte pilot de l’Agenda
Urbana espanyola, com a bona pràctica i
experiència transferible que pot orientar a
altres municipis en l’elaboració dels seus
plans d’acció.
Els projectes pilot hauran d'estar finalitzats
abans de setembre de 2022 i visibilitzaran, des de l'àmbit local, tot el potencial
que conté l'Agenda Urbana espanyola per
treballar a àrees urbanes de totes les mides,
de manera transversal i integrada, amb
visió estratègica i a través d'un model de
governança que garanteix una participació ciutadana àmplia. Tots els continguts
s’emmarcaran en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

En data 09 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local ha aprovat la modificació de 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”.

Convocatoria FAVGRAM
Dissenyar un model de ciutat

per a les pròximes dècades
El desplegament d’aquest Pla d’acció suposa per a Santa Coloma el salt definitiu cap
a una ciutat més habitable, verda, social
i amb una mirada netament feminista.
L’Agenda Urbana consolidarà les polítiques
de cura de la biodiversitat, tenint com a
nucli la recuperació del riu Besòs i la seva

integració amb el parc de Can Zam i la
Serralada de Marina.
La mobilitat sostenible, la regeneració urbana i la rehabilitació del parc
d’habitatges, en la línia de dignificar
l’espai públic i prevenir vulnerabilitats,
seran eixos de l’Agenda Urbana de Santa
Coloma de Gramenet.

La Federación de Asociaciones de
vecinas y vecinos de Santa Coloma,
FAVGRAM, organiza el jueves 2 de
diciembre (18.30 h) en la plaza José
Sánchez (barrio de Santa Rosa) 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.

Setmana Europea de
la Prevenció de Residus

El Ayuntamiento ha sido nombrado finalista
en los premios del XI Congreso Nacional
de Innovación y Servicios Públicos (CNIS)
2021, en la categoría «Mejor proyecto de gobierno abierto», por el trabajo de Rendición
de Cuentas de las Cartas de Servicio 2019.
Es un reconocimiento a proyectos o estrategias de gobernanza que promueven los
principios de transparencia, integridad,
rendición de cuentas y participación de las
partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Se trata
del tercer reconocimiento que recibe el
consistorio en esta línea.
El año pasado recibió el premio de la
5à edició dels Premis Alfons Ortuño de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) y el premio extraordinario
del grupo de investigación Comunicació
Sonora, Estratègia i Transparència (ComSET) de la UAB.

La Setmana Europea de la Prevenció de
Residus neix d'un projecte que rep el
suport del programa «LIFE+» de la
Comissió Europea i té per objectiu organitzar, durant una mateixa setmana i arreu
d'Europa, accions de sensibilització sobre
la prevenció de residus.
L'Ajuntament s'adhereix a aquesta iniciativa convidant la ciutadania a conèixer el
portal interactiu, que ofereix més de 40
recursos virtuals entre infografies, vídeos,
reptes, webinars i l'estrena d'una websèrie
de 13 capítols.

Aquesta setmana vol donar a conèixer les
estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea en aquesta matèria
i fer canviar el comportament quotidià
dels europeus pel que fa al consum i la
producció, entre altres.
El portal és un esforç compartit entre
l'Agència de Residus de Catalunya, l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i la Diputació
de Barcelona, amb la coordinació de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. S’hi pot accedir des de www.
gramenet.cat/prevencioresidus.

RECOLLIDA GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12

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

Comienzan
los pagos
de las ayudas
Covid
municipales
a comercios
y restaurantes

En diciembre se iniciarán los pagos de las ayudas aprobadas por el Ayuntamiento para
los establecimientos comerciales y de restauración afectados por las restricciones de
la pandemia. El pago se ha dividido en tres paquetes hasta que finalice el año. Se han
consignado 750 mil euros para esta línea de ayudas, pudiendo optar cada negocio a un
máximo de 1.500 euros.
De las 621 solicitudes recibidas, se han revisado 260 peticiones del primer paquete de expedientes, de las cuales 222 han resultado positivas. Los motivos de denegación han sido
no disponer de licencia de actividad, no figurar en el padrón o no presentar la documentación correctamente. Durante este periodo, el Ayuntamiento ha ampliado para el sector de
la restauración el espacio público para terrazas además de bonificar al 100% el pago de la
tasa de ocupación de la vía pública, que se mantendrá durante el ejercicio de 2022.

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

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
UNED i UB inicien curs amb
2.585 alumnes a Santa Coloma
ALUMNES MATRICULATS CURS 2021-2022

1643*
[71,3% són dones i 28,7% homes]
*Dades corresponents al primer termini de matrícula
del curs 2021-2022

942
[68,7%
són dones i
31,3% homes]

Graus: 1.515
[Psicologia: 654 / Educació
Social: 250 / Pedagogia: 111 /
Dret: 129 / Treball Social: 371]
Màsters universitaris: 51
CAD: 63
CUID: 16

Graus: 827
[Ciència i Tecnologia dels Aliments: 330
/ Nutrició Humana i Dietètica: 311 /
Ciències Culinàries
i Gastronòmiques: 186]
Màsters: 73
Universitat de l’Experiència –
Alimentació i Gastronomia: 42

A Santa Coloma, el curs 2021-2022 s’ha
iniciat amb un total de 2.585 alumnes a les
dues institucions universitàries ubicades al
recinte Torribera: la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) i el
Campus de l’Alimentació de la Universitat
de Barcelona (UB).
L’oferta d’estudis de la UNED a la ciutat
inclou els graus de Psicologia, Educació Social, Pedagogia, Dret i Treball Social. També
ofereix estudis de màster en aquests àmbits
i en altres com ara Filosofia, Filologia, Ciències, Enginyeria Industrial i Informàtica, o
Econòmiques i Empresarials; a més de cursos d’accés directe (CAD) a la universitat per
a persones majors de 25 i 45 anys i d'anglès
al Centre Universitari d’Idiomes a Distància
(CUID). En total, la seu de la UNED a Santa
Coloma té 1.643 estudiants.
Pel que fa a l’alumnat del Campus de
l’Alimentació de la UB, aquest curs compta amb un total de 942 persones en els
estudis de grau de Ciència i Tecnologia dels

Aliments, Nutrició Humana i Dietètica,
i Ciències Culinàries i Gastronòmiques;
de màsters de Seguretat Alimentària i de
Nutrició en l’activitat física i l’esport, i del
programa d’Alimentació i Gastronomia de
la Universitat de l’Experiència.

Entrega de diplomes honorífics
a la UNED-Barcelona
La UNED de la província de Barcelona va
inaugurar el curs 2021-2022 el 6 de novembre a la seu del districte de Nou Barris en un
acte en què es van lliurar els diplomes honorífics a l’alumnat graduat el curs anterior.
Hi va assistir la segona tinenta d’alcaldessa
d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, Blanca
Padrós, com a delegada de l’alcaldessa,
Núria Parlon, que és actualment la presidenta del Consorci Universitari del Centre
Associat de la UNED Província de Barcelona. Durant el curs 2020-2021, s’han graduat
130 persones i 5 més han finalitzat els seus
estudis de màster universitari.

VESTA, un projecte d’innovació
social pel sensellarisme femení

Cursos de monitor/a i director/a de lleure

Durant les vacances d'hivern, l’Ajuntament ofereix l'oportunitat de fer
el curs de monitor/a o bé de director/a de lleure infantil i juvenil de
forma intensiva i a preu reduït. Amb aquesta formació es pot obtenir
la titulació oficial reconeguda per la Direcció de Joventut de la Generalitat de Catalunya. El curs de monitor/a serà al CRJ Mas Fonollar
del 23/12 al 22/01 i el curs de director/a serà en modalitat telemàtica
del 27/12 al 20/03. Totes dues formacions amb un 50% de descompte
per a inscripcions de joves de més de 18 anys residents a la ciutat. Més
informació: joventut@gramenet.cat / 683 702 824.

Networking per a dones emprenedores i empresàries

La CIBA acollirà el dia 30 (de 15 a 20 h) una sessió de networking
adreçada a dones empresàries i emprenedores del territori. La trobada «Fes networking i coopera per detectar noves oportunitats de
negoci» forma part del programa d’activitats d’«EmpreneDona», un
projecte que impulsen els ajuntaments de Santa Coloma i de Sant
Adrià per fomentar la creació i consolidació de negocis liderats per
dones. Al llarg de la sessió, es realitzaran diverses dinàmiques que
tindran com a objectiu donar a conèixer a les participants instruments
i eines per identificar oportunitats de negoci a través del treball en
xarxa. Inscripcions: www.grameimpuls.cat, apartat “Formació per a
persones emprenedores”. Aclariment de dubtes: 93 466 52 24.

Nova píndola sobre el relat de marca personal

La plataforma d’Orientació i Formació de Grameimpuls disposa
d’una nova píndola formativa adreçada a persones que busquen
feina o aquelles que volen millorar les seves competències. Es tracta
de la formació «El relat de la marca personal», de 3 hores de durada.
La píndola s’imparteix en modalitat virtual i és gratuïta. Les persones interessades hauran de fer la inscripció al web de Grameimpuls
(www.grameimpuls.cat, apartat “Píndoles formatives”). Més informació: 93 466 15 65.

Campeonato de España de lucha de brazos

El 20 noviembre se celebró en Ciudad Real el XXIX Campeonato de
España de lucha de brazos, al que se desplazaron 12 deportistas del
Club Santa Coloma de Gramenet, que consolidaron su posición entre
los mejores gracias a 7 oros, 9 platas y 3 bronces. Las y los competidores fueron: Sonia Miras, Juan Antonio Miras, Xavi Carames,
Marco Carames, Luka Khugaevi, Cristian Alonso, Miguel Domingo,
Ruben Silva, Sergio Golobart, Carlos Aguilar, Robert Castell y Jose
Manuel Garcia. Santa Coloma será sede del campeonato de Catalunya el próximo mes de diciembre.

Campanya municipal
de prevenció de la sida
L’1 de desembre se celebra el Dia
Mundial de la Sida. Enguany, el Servei
de Salut Pública ha fet una nova campanya municipal de prevenció de la sida per
sensibilitzar i informar a la població en
general i, en especial, als més joves,
sobre la infecció pel VIH i la malaltia de
la sida, per tal que puguin exercir la
seva responsabilitat individual i social
en la prevenció i el control d’aquesta
malaltia.
Sota el lema «Plaer? Doncs sí. Virus? Va
a ser que no», es repartiran cartells per
tota la ciutat i 3.500 preservatius amb
les instruccions. També es lliuraran caixes amb material informatiu i profilàctic
als centres educatius, es faran tallers
sobre el VIH/sida i el Pla municipal sobre
drogues posarà una parada al matí a la
plaça de la Vila.

Nou conveni amb
l’Amical de Mauthausen
VESTA és un projecte pioner per oferir
acompanyament a dones amb infants a
càrrec i en situació de sensellar al Besòs.
Es tracta d’una iniciativa conjunta dels
ajuntaments de Santa Coloma, Badalona,
Sant Adrià del Besòs i Montcada i
Reixac, d’entitats del tercer sector i del
Consorci del Besòs. El projecte es va
presentar el 23 de novembre i va comptar amb la presència de l'alcaldessa,
Núria Parlon, que va assenyalar que
“amb aquest projecte vinculem el dret a
l’habitatge amb l’atenció a la vulnerabilitat, gràcies a la suma de complicitats
entre els ajuntaments i consorci del Besòs,

el de Barcelona, l’AMB i, fonamental, el
treball i implicació de les entitats del
tercer sector”.
El sensellarisme femení és una problemàtica invisibilitzada que porta les dones a
cercar espais i estratègies alternatives diferents abans d’acabar pernoctant al carrer:
acolliment amb familiars i amics, allotjaments temporals, ocupacions d’habitatges
buits, habitacions subarrendades... Totes
elles formes d’habitatge insegur que les
condueixen a circumstàncies que fan
inviable emprendre un projecte vital a mig
o llarg termini.

L’Ajuntament ha pres el compromís,
mitjançant la signatura d’un conveni de
col·laboració amb l’Amical de Mauthausen
i altres camps i totes les víctimes del
nazisme d’Espanya, d’articular activitats
educatives, divulgatives i de sensibilització per defensar la memòria històrica de la
deportació republicana i per prevenir el
feixisme al municipi.
De fet, fa molts anys que l’Ajuntament i
l’Amical col·laboren amb l’organització
de diferents actes i activitats, com
l’homenatge als deportats que es fa cada
any als jardins de la Torre Balldovina, els

viatges educatius als camps de concentració de Buchenwald o la participació en la
Xarxa Municipal de Memòria i Prevenció
del Feixisme Mai Més.
La signatura d’aquest conveni és una
iniciativa més en el coneixement i el
manteniment de la memòria històrica del
municipi com a patrimoni col·lectiu que
testimonia la resistència i la lluita pels
drets i les llibertats democràtiques, com
també per al reconeixement i la rehabilitació de tota la ciutadania que ha patit
persecució a conseqüència de la defensa
de la democràcia i les llibertats.
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agenda
‘Tardeo’ del Pla Jove Local

Aquest dissabte, 27 de novembre,
finalitzarà el procés participatiu del Pla
Jove Local 2021-2024 amb una festa que
se celebrarà al pati del CRJ Mas Fonollar.
De 17 a 21 h, el «Tardeo» del Pla servirà
com a punt de trobada per compartir un
‘pica-pica’, música amb els dj’s Vic.Pensa i
Paunlao i per realitzar les últimes aportacions i idees que acabin de completar
l’elaboració del full de ruta d’aquest pla. Si
teniu entre 12 i 29 anys també podeu
participar responent a un breu qüestionari
(www.gramenet.cat/plajove). El «Tardeo»
és una activitat gratuïta i no cal inscripció.
El Pla Jove 2021-2024 reunirà les propostes polítiques i accions dirigides a tot el
jovent de Santa Coloma de Gramenet.

Visita guiada a Arenys de Mar

Nou sistema per a persones amb
dificultats auditives al Sagarra
Dissabte, 27 de novembre (19 h), el
Teatre Sagarra posarà en funcionament
per primer cop una nova instal·lació
tècnica anomenada bucle magnètic.
Aquest sistema millora l'audició ambiental
de les persones que utilitzen audiòfon,
especialment en espais grans. El bucle
redueix de manera significativa el soroll de
fons i centra l'atenció en la comunicació
que s'emet des de l'escenari.

L'estrena del bucle magnètic del Teatre
Sagarra es farà amb la representació de
l'obra «Boira a les orelles» de la companyia Els Pirates, dirigida per Adrià Aubert

i representada per l’actor Bernat Cot i les
actrius Laura Paz i Luna Pindado, entre
altres, i programada de manera especial
per l'ocasió.
«Boira a les orelles» es un espectacle de creació col·lectiva que parla de
l’acceptació, la convivència, els prejudicis
i el desconeixement profund que tenim de
les diversitats funcionals.

El nou servei emet senyals magnètiques
sense fil. Aquestes són recollides pel
audiòfon. Per captar els senyals, el bucle
ha de disposar de l'anomenada posició
T i col·locar-se en aquesta posició. La
instal·lació s'ha adequat al perímetre
de la platea per una capacitat de 550
espectadors/
es. També s'ha
instal·lat aquest
sistema a la taquilla del teatre per
facilitar l'adquisició
d'entrades.

L’Enric neix l’any 1984 a Barcelona. No
és fins als 5 anys que es confirma que té
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.
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.

Primer fòrum
«SNTK NO CALLA»

L’11 de desembre, l’Associació Amics
de la Torre Balldovina farà una visita
matinal a Arenys de Mar. Es donarà a conèixer el centre històric, el retaule del segle
XVII i una de les drassanes del moll dedicades a restaurar barques de fusta, i es
narrarà la relació d'aquesta població amb el
poeta Espriu. Totes les visites seran guiades
i els trasllats es faran amb tren. Preu: 10 €
per als socis i 12 € per als no socis. Inscripció prèvia: 628 68 4541 (Whatsapp) o
amics.museutorreballdovina@gmail.com

Alex O'Dogherty al Teatre

«Noche flamenca»
en Les Oliveres

El 28 de novembre (19 h), es podrà gaudir d'un nou monòleg al Teatre Sagarra,
amb Alex O'Dogherty és imbècil. Mesura molt les paraules. A més, l'afecten molt. Les
paraules. Les bones poc, les dolentes molt.

La peña cultural recreativa Rincón
Andaluz organiza la «Noche flamenca» el
día 27 (20.30 h) con actuaciones de Pilar
Carrión, Pedro Bermúdez, Juan de Úbeda y
Víctor de Paula, y Justo Fernández a la
guitarra. Será en la ctra. Font de l'Alzina,
s/n (plaza Che Guevara), Les Oliveres.

Torna l'acte d'homenatge als
docents jubilats i jubilades
El 30 de novembre (18 h), a la sala
d'actes del Museu Torre Balldovina, es farà
l'homenatge dels jubilats i jubilades del
curs 19/20 i 20/21. Es comptarà amb la
presència de Quim Làzaro, mestre jubilat i
membre de RELLA, que enguany celebren
els 10 anys de l'entitat. Per assistir a l'acte
com a públic cal inscripció prèvia a:
https://casaldelmestre.wordpress.com
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Llera del Riu Besòs (a l’alçada del
c. Mossèn Jacint Verdaguer)
D'11.30 a 14 h
Carpa amb un joc per descobrir
el patrimoni en família

En aquest nou espectacle parla de paraules, parauletes i paraulotes. Del que es diu amb
paraules i del que es diu sense elles. De la capacitat de la gent per ofendre. I del dret a
ser i a fer l'imbècil. En aquest espectacle tractarem junts de descobrir si podem aconseguir que deixin d'afectar les paraules, o si estem condemnats de per vida a ser uns
perfectes imbècils.
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. Preu: 10 €

El 26 i 27 de novembre
tindrà lloc la primera edició
del fòrum comunitari «SNTK
NO CALLA» per prevenir les
violències masclistes. Aquesta iniciativa
inclourà una àmplia oferta d’activitats,
contacontes, tallers infantils i familiars,
així com també activitats i tallers adreçat
al públic jove i adult, envers la promoció
de relacions igualitàries i, com a cloenda,
una free jam session de música i poesia
contra les violències masclistes. Per
participar a la jam: lacibainfo@gramenet.
cat o a través de les xarxes socials de La
CIBA. Inscripcions a les activitats:
grameticket.cat

Concerts
a l’Auditori

Presentació de l’Agenda
Llatinoamericana 2022

Paraula
de Santa Coloma

El 26 de novembre (19 h). Orquestra
de Cambra Styria. És una agrupació de
cambra integrada per instrumentistes de
corda nascuda fa dos anys per interpretar
obres d'autors contemporanis vius. Fins ara
ha realitzat més de vint estrenes col·laborant
en les temporades de l'Associació Catalana
de Compositors (ACC) i de la Federació
d’Associacions Ibèriques de Compositores
(FAIC). Va ser fundada pel compositor i
director d'orquestra Domènec González de
la Rubia i entre els seus objectius destaca la
difusió d'obres de nova creació.

El 30 de novembre (19 h), al Centre
Cívic Riu, es presentarà l’Agenda amb
Gabriela Serra, integrant de la Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana de Girona, i
Emiliana Salinas, distribuïdora d’aquest
material i representant institucional.

Aquesta setmana tindran lloc dues
activitats a la Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré:

El 28 de novembre (19 h). Banda de
música de Santa Coloma. Festes d’Hivern.
Sota la direcció de Salvador Francés Aparicio, interpretaran obres de L. Anderson, H.
Schneiders, D. Shostakovich, G. Verdi, F.
Lehár, J. Strauss i J. Offenbach.

Grup de
Lectura i Debat
«Una trilogia palestina», de Gasán
Kanafani, protagonitzarà la propera
sessió del grup de lectura de Drets
Humans del Grup Eirene, el 14 de
desembre (18 h), al Centre Cívic Riu.
Cal inscriure’s a https://clublecturaddhh.
wordpress.com/blog. Les persones
inscrites poden recollir gratuïtament el
llibre a la Llibreria Carrer Major.

26 de novembre (18 h). Bibliolab:
Gianni Rodari, 100 anys de faules i entremaliadures. A càrrec de la Federació
Catalana de Cineclubs. Inscripcions: b.sta.
colomag.s@diba.cat / 93 468 26 97.
3 de desembre (19 h). Cinema
d’adults: Emma. Inscripcions: b.sta.
colomag.s@diba.cat / 93 468 26 97

