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Santa Coloma celebra el Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat
La ciutat és una de les 5 poblacions, no capitals de
província, que eliminen més barreres arquitectòniques

Hi viuen unes 11.500 persones amb alguna
discapacitat, de les quals 500 són menors de 15 anys

El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat. Enguany, a Santa Coloma,
sota el lema “Estem, fem i sumem” s’organitzen diferents
activitats amb l’objectiu de promoure els drets i el benestar
de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la
societat.
Segons dades oficials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a la ciutat viuen 11.469 persones amb alguna
discapacitat, de les quals unes 500 són nens i nenes menors de 15 anys. L'Ajuntament és particularment sensible amb aquesta població i treballa per millorar la seva
qualitat de vida. Alguns dels seus objectius són garantir el
dret a la mobilitat, a una educació accessible, a una salut
integral i eficient, a un entorn respectuós i amable i a un
oci adaptat.

Ciutat líder en mobilitat accessible
L'Ajuntament aposta per millorar l'accessibilitat i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda, una tasca
reconeguda per l'Índex de Mobilitat Sostenible que situa
Santa Coloma entre les 5 ciutats, no capitals de província,
que eliminen més barreres arquitectòniques.
Les reurbanitzacions de la plaça Alfons Comin, el passeig
Salzereda i dels carrers Sant Just i Baró, amb Mare de Déu
dels Àngels, s’han fet en plataforma única, amb voreres
més amples, en un nou impuls cap a l’accessibilitat universal. Les obres als equipaments municipals —a les graderies
del Poliesportiu Nou i a Can Sisteré— i l'adaptació de
passos de vianants són també exemples d’aquesta voluntat
municipal.

Cultura i comunicació inclusives

Pel que fa als passos de vianants de la ciutat, en aquest
2021, s'han fet un total de 16 actuacions d'adaptació i
s’han senyalitzat amb pictogrames diferents passos a
l’entorn de centres educatius i punts d'alt trànsit per facilitar l'educació viària i la seguretat per a nenes i nens amb
trastorn de l'espectre autista (TEA). Amb la mirada posada
també en els menors, els nous jocs infantils de les places
són inclusius.

L’adaptació de les Festes Major d’Hivern i d’Estiu amb
activitats adreçades a persones amb discapacitat; el
bucle magnètic com a sistema de millora d’audició
ambiental al Teatre Sagarra per a persones amb audiòfon, o la posada en marxa de l’accessibilitat al lloc
web oficial de l’Ajuntament (www.gramenet.cat), amb
eines i tecnologia dissenyades de manera inclusiva, són
també mostres del treball continuat en l’àmbit cultural i
de la informació.

Així mateix, s' ha instal·lat una nova plataforma
d'embarcament a la parada d'autobús de Font de l'Alzina/
Lluís Nicolau i s'ha ampliat la vorera de la parada d'av.
Ramon Berenguer IV/Galícia.

Totes aquestes accions es recullen al Pla d’Acció Municipal i estan emmarcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides.

Sumando
capacidades:
hacia la
accesibilidad
universal

Cursa ‘L a Nadalenca’
El 12 de desembre, l’Ajuntament organitza la cursa
infantil adaptada ‘La Nadalenca’ que tindrà lloc a l’av.
Generalitat (10 a 13 h). Les nenes i els nens fins a 16
anys amb diferents discapacitats podran recórrer la distància de 20, 30, 40 o 50 metres amb l'objectiu d'arribar
al final sense límit de temps.
La primera hora estarà dedicada a nenes i nens que
necessitin un espai silenciós. El recorregut es podrà
completar amb l’acompanyament d’una persona. ‘La
Nadalenca’ serà possible gràcies a l’Associació ‘Caminamos con Bruno’ i Running Vigía.
www.gramenet.cat/lanadalenca

Las ciudades deben avanzar hacia la accesibilidad universal. Los gobiernos y administraciones públicas debemos poner
en marcha iniciativas y concebir proyectos de mejora de los municipios que ayuden a romper todo tipo de barreras, no
solo físicas sino también aquellas que no se ven pero que son un obstáculo para las personas que tienen algún tipo de
discapacidad. Con este planteamiento, y a través del Plan de Accesibilidad Universal en el que estamos trabajando, estamos haciendo que Santa Coloma avance hacia un modelo de ciudad que tenga en cuenta el bienestar y la integración
de todas las personas. En este sentido, el abordaje de la discapacidad es transversal en todos los proyectos y las medidas que estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento para conseguir una ciudad más amable e inclusiva que,
a la vez, están muy en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estipulados por las Naciones Unidas y
que compartimos plenamente.
En el caso de Santa Coloma, es evidente que tenemos una orografía compleja, que añade limitaciones adicionales en
movilidad, pero, conscientes de ello, hemos adoptado medidas que están ayudando a muchas personas en sus desplazamientos por los barrios, especialmente a aquellas que van en silla de ruedas o bien que se desplazan con algún
tipo de dificultad. Los pasos adaptados, las rampas mecánicas, las mejoras en el transporte público y el proyecto de
los barrios peatonalizados son, entre otros, ejemplos de importantes avances que favorecen la movilidad universal.
Pero también hay que destacar que el modelo de accesibilidad universal está presente en proyectos como los pictogramas aplicados a los pasos de peatones, especialmente concebidos para niños y niñas con trastorno de espectro autista
(TEA), o la instalación de un bucle magnético como sistema de mejora de la audición ambiental en el Teatro Sagarra.

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

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde las ciudades, tenemos retos por abordar,
aunque en Santa Coloma vamos por el buen camino. ¡Estamos, somos y sumamos!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

L'Ajuntament defensa els drets energètics
de més de 1.500 famílies de la ciutat

Pacificació del trànsit
al barri del Centre

Des del Punt d'Assessorament Energètic
(PAE), l'Ajuntament vetlla pel compliment
dels drets als subministraments bàsics en
lluita contra la pobresa energètica. Ajuda
la ciutadania a revisar les factures d'aigua,
llum i gas per detectar si es paga de més i
optimitzar-les.
Fins a l'octubre, el PAE ha atès 1.520
famílies, amb 4.918 persones beneficiades
(incloent un alt percentatge de menors) i
que han representat 2.261 visites, un 49%
més que l'octubre de 2020. El que vol dir
que cada família visita el PAE més d'un
cop, al marge de les atencions telefòniques
que s’ofereixen.
En total, en aquests 10 mesos de 2021, s'hi
ha comptabilitzat un 55% més de famílies
ateses que l'any anterior, una pujada que
s'associa a la tornada a la presencialitat,
tot i que durant la pandèmia es va oferir
atenció telemàtica. Un exemple han estat
les tramitacions dels ajuts destinats a pagar el rebut de l'aigua que han augmentat
en la mateixa proporció, un 58% respecte
a l'any anterior.
Els informes de risc d'exclusió residencial
han pujat també un 49%. Un cop finalitzat l'estat d'alarma, les companyies van
començar a tallar de nou els subministraments a les famílies vulnerables i des
del PAE s'ha treballat de forma intensa
per fer complir les lleis i protegir les llars
colomenques.

Arranca
la campanya
d’esporga d’hivern

Famílies ateses: 1.520
Visites realitzades:
2.261 / 49% respecte al 2020
Informes de Risc d'Exclusió
Residencial: 49% respecte al 2020
Satisfacció persones usuàries:
9,8 sobre 10

Les persones que venen derivades de
Serveis Socials municipals representen
el 56% de les visites, mostra del treball
col·laboratiu d’ambdós serveis.
El grau de satisfacció de la ciutadania
respecte al PAE continua sent elevat: a
l'octubre, segons les enquestes de satisfacció que es fan a les persones usuàries, ha
estat d'un 9,8 sobre 10.
Punt d'Assessorament Energètic (PAE)
Gramepark. Pl. José Cámara de la Hoz s/n
Cita prèvia obligatòria: 93 392 47 45

S’habilita l’Hospital Esperit
Sant com a punt de vacunació
La Regió Sanitària Metropolitana Nord,
en el marc de la nova fase de vacunació
anunciada aquesta setmana pel Departament de Salut, disposa d’un total de 13
punts de vacunació poblacional (PVP). A
Santa Coloma, s’ha habilitat per primer
cop l’Hospital de l'Esperit Sant com a punt
de vacunació per administrar les dosis de
reforç. A Badalona, s’ha habilitat el Centre
Sociosanitari de BSA. Tots dos centres
romandran oberts de dilluns a divendres a
la tarda i els caps de setmana.

Els serveis municipals han iniciat la
campanya d’esporga d’hivern, que es
desenvoluparà fins al mes de març, en
aquells carrers que ho requereixin a tots
els barris de la ciutat.
Habitualment es realitzen esporgues de
manteniment durant tot l'any, si bé és
durant aquesta època en la qual es fan les
podes més importants aprofitant el descans vegetatiu dels arbres.
El tipus d’esporga que es realitza consisteix
principalment en l’eliminació de brancatge
sec, trencadís i mal format afavorint sempre el desenvolupament natural de l’arbre i
la seguretat de la ciutadania.
A més, per afavorir la convivència dels
arbres amb la ciutadania i evitar possibles
molèsties, l'esporga també contempla la
separació del brancatge dels habitatges,
fanals, semàfors i senyals de trànsit, tot i
que aquest manteniment també es realitza
la resta de l’any.

Les persones de 65 anys o més i les persones vacunades amb Jansenn ja poden
demanar cita a vacunacovid.catsalut.
gencat.cat per rebre la dosi addicional de
la vacuna contra la Covid-19 en qualsevol
dels punts habilitats. També s’hi vacunarà
els majors de 12 anys que hagin de posarse una primera o segona dosi, preferiblement amb cita prèvia.

S'obre la vacunació de
la tercera dosi (de 65
a 69 anys) i es fa una
crida a vacunar-se
a qui no ho hagi fet
A Santa Coloma de Gramenet, la vacunació anirà a càrrec dels professionals de
l’Atenció Primària Metropolitana Nord de
l’Institut Català de la Salut.
A partir de les 00 h d’avui divendres, 3 de
desembre, cal mostrar el certificat Covid
digital de la UE per accedir a restaurants,
bars, locals d’oci nocturn, gimnasos i residències de gent gran.

El 9 de desembre, coincidint amb l’inici
de la campanya de Nadal, s’inicia la Fase 0
de la pacificació del Centre amb la posada
en marxa de la zona restringida al trànsit a
la confluència del carrer Major amb Rafael
de Casanovas. Aquesta modificació
afectarà la circulació de vehicles entre
Jaume Gordi i Sant Carles. A partir del dia
9, només hi podran circular els vehicles
autoritzats —residents i serveis— i es
permetrà la càrrega i descàrrega només de
9.30 a 12 h i de 14 a 16 h. Bicicletes i
vehicles de mobilitat personal queden
exempts de les restriccions.

Contra els feminicidis
L’associació colomenca Dones Artemis
comunica que el pròxim dimarts, 7 de
desembre, no es farà la concentració
de denúncia dels feminicidis, donat
que coincideix amb un pont llarg i que
recentment s'han fet molts actes de
condemna de les violències masclistes.
Queda ajornada per al gener.

RECOLLIDA GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12

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.

A partir de divendres
3 de desembre,

cal mostrar el Certificat COVID
digital de la UE per accedir a:
Locals d’oci nocturn
o espais de ball
Interiors de restaurants i bars

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.

Gimnasos
Visites a residències
de gent gran
Us el podeu descarregar a
l’app de La Meva Salut
o a lamevasalut.gencat.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
Celebració del Dia Internacional
del Voluntariat al Teatre Sagarra

Pla de Civisme i procés participatiu

36 entitats sense ànim de lucre implicades

El ple ordinari de novembre, celebrat el dia 29, va ordenar el començament dels treballs tècnics per l’elaboració del Pla de Civisme,
seguint les indicacions del Pla d’Acció Municipal (PAM), així com
l’encàrrec del procés participatiu corresponen. Una vegada establertes
les prioritats i després de fer una diagnosi interna, es fa necessària la
convocatòria d’un procés participatiu adreçat a tota la ciutadania. De
novembre fins a gener, es realitzaran una sèrie de consultes a la població; i des de finals de gener fins a març, la ciutadania podrà fer arribar
les seves aportacions a través de la web municipal o a les carpes de regidories de districte, on també es podrà omplir el qüestionari així com
participar d’algunes activitats gamificades amb relació al civisme.

130 projectes en marxa

Comiat a Justiniano Navarro Latorre

Prop de 1.000 persones voluntàries

Oci i lleure / Infància i Joventut

40,9%

Serveis sanitaris

22,8%

Gent gran

15,9%

Justícia global, Drets humans i Foment de la pau i la cooperació

El diumenge 5 de desembre se celebrarà
el Dia Internacional del Voluntariat amb un
acte que torna a ser presencial i que tindrà
lloc al Teatre Sagarra (18 h). De nou, la
celebració reunirà les entitats i les persones
que treballen coordinadament en les
diferents accions de voluntariat a la ciutat
amb la finalitat de reconèixer i agrair
públicament la tasca altruista i la contribució social que hi aporten les persones
voluntàries.
L’acte serà conduït per l’actriu colomenca
Karme Hellín i inclourà un espectacle de
teatre-fòrum, a càrrec d’actors i actrius
de l’associació AMMAME; la projecció de
vídeos sobre l’experiència del jovent en
diferents projectes de voluntariat i la presentació de l’Agenda del voluntariat 2022,
que recull la informació dels projectes de
les entitats de la ciutat. També es llegirà
el manifest del voluntariat 2021 i es tancarà l’acte amb una actuació musical.

El voluntariat a Santa Coloma

Santa Coloma compta actualment amb
prop d’un miler de persones voluntàries
que col·laboren en 130 projectes de 36
entitats que actuen en diferents àmbits.

8,5%

Enguany, el 40,9% dels projectes en què
s’ha col·laborat han estat adreçats a la
infància i la joventut i en l’àmbit de l’oci i
el lleure; el 22,8%, a serveis sanitaris; i el
15,9%, a la gent gran.
Des del 2005, el Punt del Voluntariat
de l’Ajuntament actua com a espai
d’informació, formació i coordinació dels
projectes que es duen a terme a la ciutat. El
Punt s’articula a partir de la Taula Entitats
de Voluntariat (TEV) que marca les línies
de treball de manera coordinada i transversal juntament amb la Generalitat de
Catalunya.
La TEV contribueix a la tasca diària que
fan les pròpies entitats sense ànim de lucre
que hi participen i a la creació d’espais de
comunicació entre elles per actuar en el
conjunt de la societat, especialment en la
que es troba en risc de vulnerabilitat.
Contacte del Punt del Voluntariat
646058979
puntvoluntariat@gramenet.cat
Facebook: @puntdelvoluntariat

El portal comprasantacoloma.cat
es consolida després d’un any
El portal comprasantacoloma.cat va
néixer ara fa un any i va ser el primer
marketplace impulsat íntegrament per un
ajuntament català amb la visió d’incloure
el conjunt de les parades i comerços d’un
municipi. Permet a la ciutadania fer
comandes per internet a les parades dels
mercats municipals i establiments de la
ciutat i rebre-les al domicili.

Per tal de vincular la innovació a la
modernització comercial, social, verda i
digital, l’Ajuntament va contractar una
part del transport a una cooperativa local
que utilitza transport net i verd (bicicletes
elèctriques especialitzades), amb la voluntat de fer-lo extensiu al 100% del repartiment de les compres.

És un projecte que s’ha dut a terme de la
mà de l’Agrupació del Comerç i la Indústria
(que es fa càrrec de la seva gestió integral
des d'aquest darrer trimestre, amb el suport
municipal) i dels mercats municipals per
impulsar i modernitzar el teixit comercial local, en el marc de les mesures
econòmiques per a pal·liar els
efectes de la Covid-19.

Els compradors i les compradores
només han d’entrar a la plataforma,
escollir els productes de la cistella de la
compra entre els diferents punts de venda i indicar l’horari d’entrega, que
sempre es realitzarà l’endemà
i que abasta els termes municipals de Santa Coloma i
Badalona.

Actualment hi ha
314 usuaris
registrats,
50 comerços actius
a la plataforma,
un 30% més que a l’inici.

El 30 de novembre va traspassar Justiniano Navarro Latorre, funcionari de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des de l'abril de
1978 fins a l'abril de 2005, quan es va jubilar definitivament a l'edat
de 69 anys. Conegut com a "Justi" i estimat per la seva bonhomia i el
seu caràcter social, genuí i inconfusible, va dedicar 27 anys de servei
ininterromput a l'Ajuntament, sempre exercint funcions en l'àmbit sanitari: en la seva condició de diplomat en infermeria i havent prestat
serveis com a tècnic superior de salut pública i consum durant els seus
darrers anys de carrera professional.

Cursos d’informàtica bàsica i smartphones

Obertes les inscripcions per als cursos d’informàtica bàsica i smatphones a les biblioteques del Fondo i Singuerlín. A la biblioteca del Fondo,
formació «Informàtica bàsica»: 9, 10, 14, 16, 17 i 21 de desembre de
18.30 a 20 h (dimarts, dijous i divendres) i «Smartphones»: 13, 15, 20
i 22 de desembre de 18.30 a 20 h (dilluns i dimecres). A la biblioteca
Singuerlín-Salvador Cabré, formació «Smartphones»: 9, 14, 16 i 21 de
desembre de 18 a 19.30 h (dimarts i dijous).

Nova canalització del gas
al carrer Camil Rossell
La companyia subministradora de gas,
Naturgy, en el marc de les obres de
renovació i millora de la xarxa que està
realitzant a la nostra ciutat, executa
durant aproximadament dues setmanes
una nova canalització al carrer Mossèn
Camil Rossell, entre els carrers Jaume
Gordi i Dalt de la Ciutadella.
Els treballs consisteixen en la instal·lació
d’una nova canonada a la calçada de
Camil Rossell i, per aquest motiu, es
prohibeix l’estacionament en aquest
tram mentre durin les obres. I donada
l'amplada del carrer, la circulació es
farà amb pas alternatiu semaforitzat de
vehicles. Per aquestes tasques, el carrer
Santa Eulàlia, entre Camil Rossell i la
Plata, serà d’accés exclusiu al veïnat.
Aquesta actuació pot comportar retencions de trànsit en hores puntes, per
aquest motiu s'aconsellen rutes alternatives per Jaume Gordi-Rambla-Francesc
Macià-Pallaresa; Pallaresa-Francesc

Macià-Rambla i la Plata-Camil Rossell.
Preguem disculpes a la ciutadania per
les molèsties ocasionades.

Una eina fàcil d’usar

L’import de vendes
aquest any
ha arribat
als 31.190 €,
amb un import mitjà
de ticket de 50,47 €.

Programa 25N, ‘Vives ens Volem’
La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, participó el pasado 25 de noviembre en el
acto central del programa ‘Vives ens Volem, prou violència contra les dones!’ que tuvo
lugar en La CIBA. Durante el mes de noviembre y hasta el 20 de diciembre se han organizado una treintena de actividades en el marco del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
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agenda
El humor de Andreu
Casanovas al Sagarra

Aquest cap de setmana se celebren
les Jornades de Teatre Integratiu
Enguany s’hauria de celebrar el FITI
2021, el Festival Internacional de Teatre
Integratiu de Santa Coloma de Gramenet,
però la situació sanitària ha obligat a
ajornar la 12a edició, que tindrà lloc al
2022. Enguany, els seus organitzadors,
Alquimistes Teatre, i l’Ajuntament han
organitzat unes Jornades de Teatre
Integratiu el 4 i 5 de desembre, al Teatre
Sagarra i al Parc Europa.

Hoy en día ligar ya no es lo que era…
¡Ahora es mucho mejor! Andreu Casanova
te invita a realizar un safari cómico por
toda la selva de aplicaciones para ligar que
están tan de moda en los últimos tiempos.
«Tinder Sorpresa» es un desternillante
monólogo que cambiará tu concepto sobre
las apps de ligoteo. ¡No te cansarás de reír
con él! Será el 10 de diciembre (19 h).
Precio: 10 €.

Escena Santa Coloma
Carro de Baco presenta el 3 de desembre (19 h) el seu muntatge «Infernal» al
Sagarra. És un espectacle de lliure accés i
les entrades s’han de demanar 2 hores
abans a la taquilla del teatre.

El gran Fab Lab de Nadal
L'11 de desembre (d'11 a 14 h). Ni
boles, ni garlandes ni il·luminaries qualsevol... Aquest any, el Making Lab us ofereix
un taller que us sorprendrà. Per a nens i
nenes de 8 a 14 anys. Inscripcions i més
informació: pompeulab@gramenet.cat

Concerts de Nadal
dels menuts
Els alumnes de les classes de sensibilització P5 i Iniciació 2 són els protagonistes
d’aquest concert en el marc de la programació de concerts d’alumnes de l’Escola de
Música Can Roig i Torres amb motiu de les
Festes d’Hivern 2021. Serà el 9 de desembre (18.15 h) a l’Auditori Can Roig i Torres.

El 5 de desembre (de 10 a 14 h), es
farà una mostra inclusiva de circ amb la
companyia Producció Nacional de Circ al
parc Europa.

22 anys de trajectòria
El Festival FITI és el més antic dels
festivals de teatre inclusiu de Catalunya, amb una trajectòria de 22 anys com
a plataforma per donar visibilitat a les
companyies inclusives i mostrar les seves
creacions artístiques. És una iniciativa
de la companyia Alquimistes Teatre, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.

Sota el lema “De cara al teatre, d’esquena
a la pandèmia”, volen deixar clar que “la
cultura és necessària per a la salut, la convivència i la identitat”. Es reivindiquen així,
un any més, els drets de les persones amb
discapacitat, coincidint amb la celebració
del Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat (3 de desembre).
Alquimistes Teatre, com amfitrions
d’aquest esdeveniment, donaran
l’obertura a les jornades de teatre integratiu amb la presentació al Sagarra del
documental “Alquimistes Off”, el 4 de
desembre (18 h). Posteriorment, tindrà

lloc l’espectacle de diversitat teatral ‘No
em diguis reina’ (19 h). Amb audiodescripció per a persones cegues.

Commemoració del Dia
Internacional dels Drets Humans

A través de l’organització del FITI es lluita
per la democratització de l’art, perquè els
artistes amb diversitat puguin estar immersos/es dins dels circuits artístics de la
ciutat. Donen valor a la diferència, als nous
llenguatges escènics i volen trencar les
barreres en l’àmbit de les arts escèniques.

Grup de Lectura
i Debat Eirene

Coincidint amb aquest el Dia Internacional dels Drets Humans, el 10 de desembre,
s’organitzen dos actes presencials a Santa
Coloma:
El 9 de desembre (18 h), s’emetrà el
documental «Room without a view» a
La CIBA, guanyador del Premi Amnistia
Internacional de Catalunya del Festival
DocsBarcelona 2021, i tindrà lloc una conversa posterior amb Oriol Andrés Gallart,
videoperiodista i documentalista.

«Una trilogia palestina», de Gasán
Kanafani, protagonitzarà la propera
sessió del grup de lectura de Drets
Humans del Grup Eirene, que serà
presencial. Es farà el 14 de desembre
(18 h), a la sala d'actes del Centre Cívic
Riu (c. President Companys, 9).

La directora catalana Roser Corella fa
un retrat coral de la crua realitat de les
dones migrants que fan de treballadores domèstiques al Líban. Una mirada
valenta que reflexiona sobre el paper
de les dones i el treball domèstic en les
societats capitalistes. Entrada lliure. No
cal inscripció prèvia.
Projecció del documental del mes,
«Mothers», de Myriam Bakir, el 10
de desembre (19h), a la Biblioteca Singuerlín, amb relació al combat

Per participar cal inscriure’s a: https://
clublecturaddhh.wordpress.com/blog. Les
persones inscrites poden recollir gratuïtament el llibre a la Llibreria Carrer Major.
de l’associació Oum El Banine contra
l’empresonament de les dones embarassades al Marroc si no estan casades.

Documental
‘Un poema a l’exili’

Seminari internacional
sobre trauma i prostitució

Taller ‘Ludi Romanorum:
juguem com els romans’

El 3 de desembre (de 18 a 20 h), es
durà a terme, de forma virtual, el Seminari internacional sobre trauma i prostitució,
organitzat per l’Escola Abolicionista
Internacional amb el suport de La CIBA.
En aquest seminari s’obrirà un espai de
formació adreçat a professionals envers la
vulneració de drets humans que implica
el comerç sexual per a les seves víctimes i
per a la construcció d'una societat justa i
democràtica. La formació serà impartida
per Ingeborg Kraus, doctora en psicologia
especialitzada en traumes i reconeguda feminista, i coordinada per Amelia Tiganus,
activista feminista.

El 18 i 19 de desembre (12 h), al
Museu Torre Balldovina, es farà un taller
adreçat al públic familiar i adult que
comprèn una breu visita a l’exposició
«Caput aut navis. A cara o creu» i la posada
en pràctica de diversos jocs del món antic.
Amb el desenvolupament d’una extensa
mostra de jocs romans de taula i de terra,
d’interior o a l’aire lliure, aquesta proposta
lúdica vol apropar als i les participants a
gaudir i recuperar aquell univers lúdic que
mai ens ha deixat. Es posaran en pràctica
alguns dels jocs que eren habituals en
l’antiguitat grecollatina i es descobriran
algunes petjades en altres que l’esdevenir
històric ha anat transformant.

Projecció del documental «Un poema a
l’exili. El pesebre de Pau Casals i Joan
Alavedra» a l’Auditori Can Roig i Torres, el
12 de desembre (11 h), organitzat pel
Centre Excursionista Puigcastellar i
l’Ajuntament.

Informació i inscripcions:
https://geoviolenciasexual.com/

Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat / 93 385 71 42

Se puede consultar el programa
de actividades de diciembre en:

www.gramenet.cat/envellimentactiu

