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La Gramamoneda supera los 1,2 millones
de euros en transacciones en 2020
La Grama es la herramienta impulsora
del Circuito de Comercio Social de la ciudad

En 2020, en plena pandemia, se llevaron a cabo
operaciones económicas por importe de 1.204.552 €

La puesta en funcionamiento de la moneda local Grama,
por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a finales de 2016, representó el inicio del Circuito de
Comercio Social en la ciudad, una iniciativa innovadora y
pionera en el ámbito estatal. Santa Coloma fue el primer
ayuntamiento de todo el país que canalizó gasto público
mediante este sistema de pago digital.
La moneda cumple varios objetivos: favorecer la circulación de dinero en el municipio y estimular el tejido
comercial y empresarial y las entidades de la ciudad. Un
paso más en este sentido es el aumento de pagos en Gramas de ayudas económicas de carácter social por parte del
consistorio. Así, el dinero aportado por el Ayuntamiento a
las familias se queda en Santa Coloma.
Cabe decir que, en el período que va entre 2016 y 2020, el
Ayuntamiento ha satisfecho un total de 747.320 Gramas en
concepto de subvenciones y ayudas municipales. Actualmente, hay 771 usuarios y usuarias de la moneda local. Concretamente: 354 empresas, 137 entidades y 280 particulares.

Los últimos datos
Los últimos datos muestran que en 2020, todavía en plena
pandemia, particulares y entidades locales iniciaron operaciones económicas por importe de 1.204.552 Gramas
en un total de 12.137 transacciones, lo que supone un
13,34% más que en el año anterior. Solo en los mercados
municipales se realizaron operaciones económicas a lo
largo de 2020 por importe de 129.968,29 Gramas con un
total de 5.130 operaciones. En cuanto a la circulación de
la Gramamoneda debemos destacar:
• El 87,86% del gasto que el Ayuntamiento realiza en
Gramas con el pago de subvenciones se queda en forma
de consumo en comercios y empresas de Santa Coloma (antes con el euro era solo el 29,12%).
• Las 747.320 Gramas inyectadas a través del pago de
subvenciones han generado un volumen de circulación
de 3.365.276 Gramas mediante un total de 39.519 pagos.
• El multiplicador local es de 4,5. Es decir, cada Grama
invertida en el Circuito ha circulado de promedio 4,5 veces dentro del tejido económico y social de Santa Coloma.

Cinco años de la
moneda Grama,
un impulso al
comercio y la
economía local

Entre 2016 y 2020 el Ayuntamiento ha
satisfecho 746.320 Gramas en
subvenciones y ayudas municipales

Se pone en marcha ‘Pro-Grama Social’
En 2022 se pondrá en marcha el proyecto «Pro-Grama
Social» que implica el pago en Gramas de las prestaciones económicas de carácter social para cubrir los gastos
de necesidades básicas de las personas y familias en
situación de vulnerabilidad social. Los objetivos son evitar la estigmatización de las personas que reciben ayudas y ampliar el acceso a estas prestaciones a personas
con dificultades para disponer de una cuenta bancaria.
Se fidelizará un gasto anual de 1.000.000 de
Gramas solo en ayudas sociales, que se quedará
íntegramente en el comercio de la ciudad mediante la
creación de una red de establecimientos colaboradores
para suministrar productos básicos de alimentación,
limpieza e higiene.

El pago de subvenciones ha generado
una circulación de 3.365.276 Gramas
En la actualidad, hay 771 usuarios/as,
354 empresas, 137 entidades
y 280 particulares
En 2020 se realizaron operaciones
económicas por 1.204.552 Gramas
Pro-Grama Social prevé un gasto
anual de 1 millón de Gramas

Año tras año continúa creciendo el número de usuarios y usuarias de la moneda local Grama, de empresas y comercios
de la ciudad así como de entidades y personas particulares que la utilizan. Cuando en el 2016 pusimos en marcha este
innovador Circuito de Comercio Social buscábamos incentivar la economía local favoreciendo la circulación de dinero
dentro del propio municipio, pues iniciativas de monedas locales como la Bristol Pound habían demostrado ser grandes
incentivos de fidelización comercial en el propio territorio. Ya han pasado cinco años desde la circulación de las primeras Gramas en nuestra ciudad y el balance es muy satisfactorio. Solo en 2020 se realizaron operaciones económicas
por más de un millón de euros de valor, y actualmente disponemos de 771 usuarios/as —354 empresas adheridas, 137
entidades y 280 particulares— que realizan pagos en moneda local.
Esta iniciativa, además de fomentar las compras y el consumo de proximidad, ha hecho que nuestro Ayuntamiento sea
pionero en cuanto a la canalización del gasto público mediante un sistema de pago digital. A raíz de su implantación,
hemos visto que se han multiplicado las experiencias en otras ciudades españolas. De hecho, ya hay más de 100 monedas sociales en funcionamiento en diferentes municipios del país, como el Zoquito en Cádiz, la Turuta en Vilanova i la
Geltrú o el REC en Barcelona, entre otras.

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

Ponemos en valor la capacidad de estímulo que ha demostrado en el comercio y la economía local, así como su consolidación y buenas perspectivas de crecimiento. El siguiente paso es un nuevo proyecto, el «Pro-Grama Social», con el que ampliaremos el Circuito de Comercio Social, a partir del pago en Gramas de las prestaciones económicas para cubrir necesidades
básicas de familias que están sufriendo una situación económica precaria. Calculamos que ayudaremos a poner en funcionamiento 1 millón de Gramas en Santa Coloma destinadas a adquirir productos de primera necesidad en comercios y establecimientos de la ciudad. Se trata, por tanto, de un proyecto que crece día a día y con perspectivas de futuro muy sólidas.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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El pressupost municipal, una eina per a la recuperació

Pacificació del trànsit

L’escenari que deixa la pandèmia de la Covid-19 és un dels factors principals que marquen els comptes municipals per l’exercici 2022. Aquesta situació i l’aposta decidida per les polítiques socials fan que el pressupost municipal sigui el més elevat de la nostra història: els prop de 120 milions d’euros suposen un increment de gairebé el
4% respecte 2021.

El 20 de desembre, coincidint amb
l’inici de la campanya de Nadal, s’inicia la
Fase 0 de la pacificació del Centre amb la
posada marxa de la zona restringida al trànsit
a la confluència del carrer Major amb Rafael
de Casanovas, amb afectació a la circulació
de vehicles entre Jaume Gordi i Sant Carles.

Esteve
Serrano
Portaveu

Amb l’acabament de l’any procedim doncs a l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals i preus públics i del pressupost municipal. Quant a les ordenances, apliquem el principi de no augmentar la pressió fiscal sobre les famílies, congelant totes les figures impositives com per exemple l’IBI. També apliquem bonificacions a diferents activitats econòmiques, entre elles les terrasses de bar i els mercats de venda no sedentària, per contribuir a la recuperació econòmica.
El programa de despesa més important per a l’any 2022, és el de Serveis Socials, Igualtat i Sanitat que representarà un 16,25% de la despesa municipal; seguit de la Neteja i el Manteniment de la Via Pública i la cura pel Medi
Ambient, amb el 14,13%. Les polítiques en matèria de Seguretat Ciutadana, d’Habitatge i regeneració urbana,
i l’Educació esdevenen també una prioritat de l’equip que presideix Núria Parlon i així queden reflectides en el
pressupost amb un augment de la seva consignació.
Aquestes xifres són la plasmació concreta de l’acció de govern en moments complicats i difícils. Per tant, un any
més fixem el nostre full de ruta per continuar treballant per una ciutat neta, segura i endreçada i que vetlli per la
igualtat d’oportunitats, per la dignitat i pel benestar dels seus veïns i veïnes.

C's

Felices fiestas; en 2022 seguimos barrio a barrio

Dimas
Gragera
Portaveu

La situación en la ciudad, ante el olvido de muchos barrios, situación de delincuencia descontrolada y de dejadez
del espacio público, tampoco ha sido muy ejemplar este 2021. Pero este año, se ha afianzado una alternativa, la
alternativa de Cs que ha recorrido los barrios, con alegres reuniones al aire libre, reunidos con los sectores de la
ciudad para llevar a pleno y defender mejoras para todos.

Acaba un año complicado, en el que la situación de pandemia parece que no acaba de remitir y vemos como
se resienten familias y negocios locales. El último pleno del año trae la aprobación de presupuestos y ordenanzas y desde Cs hemos puesto la línea roja de no aprobarlos si no hay partidas de ayuda a comercio local
y negocios de hostelería que están en una situación crítica, muchos de ellos sin haber recibido aún pagos
comprometidos.

Una resistencia se ha armado, que va a trabajar en 2022 con reuniones mensuales en todos los barrios, con gente
libre que más allá de su ideología quiere trabajar unida por su ciudad y sus barrios, una resistencia que en 2022
va a cuajar como alternativa y a las que le pedimos que se sumen tras las fiestas (pueden contactarnos para unirse a la reunión que cada mes haremos en su zona).
Esperamos que 2022 sea un buen año para ustedes, les deseamos buenas fiestas y que 2022 también traiga esperanza para el futuro. Nosotros seguiremos ahí, cerca, para lo que necesiten.

ECP
Jesús
Sánchez
Portaveu

Pressupost d’una ciutat per a la gent
Amb la presentació dels pressupostos municipals, arriba el moment pel control i seguiment de la planificació de les actuacions municipals. En primer lloc, volem dir que els pressupostos que ens presenta l’equip de
govern socialista pel 2022 incrementen partides que hem demanat històricament, com ara les del Menjador
Social, Habitatge, Promoció de la Salut, l'Arxiu i el Museu. Però hi ha contractes i despeses compromeses per
l’equip de govern que no compartim. De fet, plantegem unes al·legacions amb reducció de despeses que suposarien un estalvi de més de 3M Euros.
Proposem per exemple, incrementar els processos de producció d’energia local per independitzar-nos dels
oligopolis elèctrics facilitant que la ciutadania també ho pugui fer; incrementar la partida de tanteig i retracte
per poder incrementar la borsa d’habitatge social; realitzar una primera experiència de pressupostos participatius, plans d’ocupació específics per a gent jove o incrementar els espais per l’ús i gaudi de la ciutadania,
pacificant els entorns escolars i incrementant les zones d’arbrat a la ciutat per tal de fer front al canvi climàtic
des de les polítiques municipals.
A més, la municipalització del servei d’escola bressol ha suposat un estalvi en els pressupostos respecte a
l’any anterior. Per això demanem la municipalització del servei d’atenció domiciliària, la neteja d’edificis, la
deixalleria mòbil i els equipaments esportius que cada any han de ser rescatats. Això comportaria una millora
en la gestió i un estalvi evident per les arques municipals. Si volem una ciutat per a la gent posem una mirada
ecofeminista al pressupost 2022.

ERC
Sam
Núñez
Portaveu

Pressupostos per donar solucions
El diàleg és la nostra eina per defensar els interessos i el benestar de tota la ciutadania i així ho demostrem
contínuament. Enfoquem les propostes als pressupostos del 2022 amb la idea que siguin uns pressupostos més
expansius, en què es posin a disposició de la ciutat tots els recursos disponibles.
Des d'Esquerra Republicana hem proposat una sèrie de millores als comptes municipals per tal de donar solucions a alguns aspectes que creiem que no s’hi 'aborden. Necessitem una inversió en seguretat que vagi més enllà del fet policial,
incidir en la creació de comunitats justes i cohesionades, recórrer a noves estratègies de diàleg i mediació, potenciar el
pla de civisme i apostar per una visió integral i social de la seguretat basada en la corresponsabilitat i la justícia social.
L'emergència climàtica afecta la nostra ciutat i la salut del colomencs i colomenques. La proposta del govern és
poc ambiciosa en matèria de transició ecològica: cal teixir plans estratègics de verd urbà, implantar cobertes
verdes i edificacions municipals sostenibles, així com potenciar l’existència de refugis climàtics, l’antítesi de les
clarianes per a concerts.
Volem fer de Santa Coloma de Gramenet una veritable ciutat educadora ja que entenem l'educació com a eix vertebrador de la transformació de la ciutat. Cal tenir en compte la connexió entre els diferents espais i agents que
intervenen en l'educació i establir una xarxa local amb objectius compartits, millorar les oportunitats educatives, els espais escolars i els seus entorns. En definitiva treballem per uns pressupostos que donin millor resposta
a les necessitats d'ara i del futur de la ciutat.

A partir del dilluns 20 en aquest tram només
hi podran circular els vehicles autoritzats —
residents i serveis— i es permetrà la càrrega
i descàrrega només de 09.30 a 12 h i de 14 a
16 h. Bicicletes i vehicles de mobilitat personal queden exempts de les restriccions.

En Navidad y Año Nuevo no
habrá ‘mercadillo’ en el Fondo
Se informa a los titulares de las paradas
del mercado de venta no sedentaria de
Fondo que los próximos días 25 de
diciembre de 2021 y 1 de enero de
2022, por coincidir con días festivos de
carácter general y de cierre comercial
obligatorio, y teniendo en cuenta que en
otros festivos de estas características la
asistencia de paradistas ha sido mínima,
no se realizará el mercado semanal.

Cambios de horario en
las bibliotecas municipales
Del 27 de diciembre al 8 de enero,
las bibliotecas municipales Singuerlín, Can
Peixauet y Fondo modificarán su horario.
La Biblioteca Central permanecerá cerrada
por obras de mantenimiento. Más información: www.gramenet.cat/biblioteques

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 20 de
desembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y contra la brecha de género.

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.

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.

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Adreça: plaça de la Vila, 1. Tel. Ajuntament: 93 462 40 00.
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
Es contractaran 204 persones
a l’atur amb plans d’ocupació

S’obre la sala d’estudi del CRJ Mas Fonollar

Des de dilluns 20 de desembre fins al 13 de febrer, torna a obrir la
sala d’estudi al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar. L’horari
d’obertura d’aquest servei serà de dilluns a divendres, de 10 a 15 h i de
17 a 01 h, i els caps de setmana de 10 a 1 h de manera ininterrompuda a excepció dels festius (25 de desembre i 1 de gener) i amb horari
reduït de matí el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener. A més d’un espai
adient per a l’estudi i la preparació dels exàmens del primer quadrimestre, la sala disposa de connexió a Internet a través de WI-FI.

Avui hi haurà un punt de vacunació mòbil a Can Zam
Avui, 17 de desembre, un ‘motor home’ de la companyia automobilística SEAT estarà instal·lat al parc de Can Zam, al costat del
llac. L’objectiu d’aquesta estratègia, que compta amb el suport de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, és ajudar a incrementar
la vacunació contra la Covid-19 per seguir augmentant la immunització poblacional i minimitzar-ne els contagis. El vehicle estarà disponible per a tota la població major de 12 anys que es vulgui vacunar amb
la primera dosi i per a majors de 60 anys o vacunats amb Janssen que
necessitin la dosi de reforç, sense cita prèvia. L’horari serà des de les
9 h fins a les 19 h. El camió té capacitat per administrar fins a 1.000
dosis diàries de vacunes contra la Covid-19.

La CIBA presentarà el fanzín de memòria històrica

Un total de 204 persones en situació
d’atur de la ciutat es beneficiaran de les
noves convocatòries dels plans d’ocupació
que l’Ajuntament de Santa Coloma, a
través de l’empresa municipal Grameimpuls, posarà en marxa les properes
setmanes. Les contractacions es faran de
manera esgraonada, entre finals de desembre i principis de gener, i tindran una durada d’entre 6 i 12 mesos. L’objectiu principal
d’aquestes accions és ajudar els colomencs
i les colomenques amb més dificultats a
accedir al mercat laboral.
El projecte «Treball als barris» és el que
concentra el gruix de les contractacions,
152, que es repartiran en tres programes
específics vinculats a la millora de l’entorn
periurbà (88), la jardineria i neteja (42) i
el manteniment d’edificis municipals (22).
En el marc de «Treball i Formació», adreçat
a persones aturades majors de 45 anys i
a dones en situació de vulnerabilitat, es
faran 29 contractacions per un termini
d’un any; i 5 més, a través del Programa de
Joves tutelats i extutelats, destinada a nois
i noies d’entre 18 i 21 anys.

Les contractacions
tindran una
durada d’entre
els 6 mesos i l’any
A mitjan gener, els serenos

A mitjan gener s’iniciaran les contractacions dels 18 serenos del Pla d’Ocupació
Local. Els contractes tindran una durada
de 12 mesos. Les persones contractades
s’encarregaran de fer el servei de ronda
nocturna pels sis districtes de la ciutat.
Els plans d’ocupació són programes de
contractació de treballadors i treballadores en situació d’atur per a la realització
d’obres i serveis d’interès social a Santa
Coloma. A més de les contractacions, les
persones participants també realitzen
un mòdul de formació relacionat amb
el lloc de feina que ocuparan. Aquestes
convocatòries estan impulsades pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i gestionades per l’Ajuntament.

Comencen els treballs d’enderroc
del Pavelló de Can Sisteré
S'han posat en marxa els treballs de
desconstrucció de l'antic pavelló de Can
Sisteré, ubicat al costat de la Biblioteca
Central, just al darrere del Centre Cultural
que duu el mateix nom.

Avui, 17 de desembre (18 h), es farà l’acte de presentació a La CIBA
del primer número del fanzín de recuperació de la memòria històrica de les dones i de les seves aportacions al moviment veïnal
de Santa Coloma. L’obra recull moments clau de la història de la
ciutat, del 1970 al 1975, anys en què les lluites de les dones van
aconseguir millorar els serveis bàsics, com l’educació, el transport
públic o l’enllumenat, entre d’altres. L’any vinent se n’editaran tres
números més, que cobriran el període de 1975 a 1995. La publicació
es repartirà a centres escolars, associacions veïnals, casals i centres
culturals. Inscripcions a https://grameticket.cat

Obert el termini de l’ajut de fins a
13.500 € per a joves emprenedors/ores
Obert, fins al pròxim 10 de gener, el
termini per sol·licitar l’ajut del Programa
Garantia Juvenil. La subvenció està
adreçada a joves d’entre 16 i 29 anys que
s’hagin donat d’alta d’autònoms/es entre
l’1 d’octubre de 2020 i el 10 de gener de
2021. L’import que s’atorga és de fins a
13.510 euros en cas d’estar donat d’alta en
règim autònom de manera ininterrompuda
durant 12 mesos. L’objectiu d’aquest
programa és garantir un ingrés mínim a
les persones joves en l’inici de la seva
activitat econòmica.
Per sol·licitar l’ajut cal estar inscrit/a
com a persona demandant d’ocupació no
ocupada (DONO) fins al dia anterior a la
data d’inici d’activitat com a treballador/a
autònom/a o bé estar donat d’alta al
registre del Programa de Garantia Juvenil abans del començament de l’activitat.

Caldrà tramitar l’ajut de manera telemàtica amb el certificat digital de la persona
sol·licitant. El formulari de sol·licitud, la
documentació annexa i la resta de tràmits
associats es poden obtenir a https://web.
gencat.cat/ca/tramits.

El programa Garantia
Juvenil pretén proporcionar
als i les joves un ingrés
mínim que faciliti l’inici de
la seva activitat econòmica
Els i les joves que vulguin es poden
adreçar al Servei de Foment Empresarial
(av. de la Generalitat, 99-101) o bé trucar
al 93 466 52 24 per tramitar l’ajut o resoldre dubtes.

L’equipament esportiu es va tancar provisionalment el juny de 2016 en detectarse deficiències en les bigues del sostre.
L’estudi tècnic de l’estructura de l’edifici
va determinar posteriorment que calia
enderrocar-lo perquè no era viable cap
actuació correctora.
Les obres van començar el 30 de novembre
amb el desmantellament de la coberta. Un
cop enllestida aquesta tasca es va procedir
a l’inici de la demolició de l’estructura de
la instal·lació des de l'interior. I a partir
d'aquest dimecres s’han iniciat els treballs
de desconstrucció des de l'exterior.

Inversió
425.302 euros (IVA inclòs)
Data de finalització prevista
28 de febrer de 2022

Aquesta actuació està vinculada amb les
obres que es fan a la seu de l’Ajuntament
a la plaça de la Vila i que afecten l’Oficina
d’Informació i Atenció a la Ciutadania
(OIAC), que s’ha hagut de traslladar
temporalment a Llorenç Serra, 26. També inclou la demolició de l’edifici pont de
l’Ajuntament, que és un volum annex al
consistori, per a la construcció d’una sortida d’emergència.

Èxit de la cursa infantil adaptada ‘La Nadalenca’
El 12 de desembre, l’alcaldessa va assistir a la cursa infantil adaptada «La Nadalenca»,
que es va celebrar a l’avinguda Generalitat. Hi van participar nenes i nens fins a 16 anys
amb diferents discapacitats, que van recórrer distàncies de 20, 30, 40 o 50 metres amb
l’objectiu d’arribar al final sense límit de temps. L’Ajuntament ha organitzat aquesta iniciativa en el marc de les activitats previstes per al Dia de les Persones amb Discapacitat,
amb la col·laboració de l’Associació «Caminamos con Bruno» i Running Vigía.
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agenda
Solidaritat, compromís, cultura i tradicions
nadalenques a la Festa Major d’Hivern
Després d’un any de retorn progressiu a l’activitat, gràcies a l’evolució de la pandèmia i a la responsabilitat i el sacrifici de totes i tots, arriba
el moment de celebrar Nadal i la Festa Major d’Hivern de Santa Coloma. Una programació amb 45 propostes adreçades a tots els públics,
sempre de la mà del teixit associatiu i amb voluntat integradora i solidària.
Divendres 17
• ENVELLIMENT ACTIU. Visita guiada Escola de Restauració – Especial Nadal (11 h)
• Taller infantil de Nadal. Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré (de 17 a 19 h)
• TROBADA FORMATIVA. Àgora-R. Al voltant de les iniciatives del barri i la intervenció
comunitària. Biblioteca Can Peixauet (17.30 h)
• SCAPE ROOM. Per adolescents i joves de 12
a 25 anys. CRJ Mas Fonollar (de 17.30 a 20 h).
• CINEMA D’ADULTS. El rey del barrio.
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré (19 h)
• TEATRE FÒRUM. La soberana. Pompeu
Lab (19 h).
• CONCERT DE NADAL de l'Escola de Música Musicaula. Auditori (19 h).
• La nit, solidària. Actuacions musicals en
directe a diferents locals d’oci. Entrada a
canvi d’una joguina (des de les 20.30 h)
Consulteu tota la programació a:
www.gramenet.cat/nadal2021

• ENVELLIMENT ACTIU. Actuació musical
– Especial Nadal. Museu (11.30 h)
• TALLER. Ludi Romanorum: juguem
com els romans. Museu (12 h)
• L'ARRIBADA DE LA FESTA! Els gegants
de la ciutat es dirigiran cap a l’Ajuntament.
Plaça Joan Manent (17.30 h).
• Els gegants a prop. Tothom qui vulgui
podrà fer ballar els gegants i gegantons. Pl.
de la Vila (18.15 h)
• Destapem la festa! Ballada dels gegants
i capgrossos. Pl.de la Vila (19.30 h). Estaran exposats a l'Ajuntament fins al 31/12.
• Motornadalenca. Una munió de Pares
Noel desfila en motocicleta pels carrers de
Santa Coloma (a partir de les 19 h).
• Cançó de Nadal de l’Excèntrica. Teatre
Sagarra (19 h)
Diumenge 19

Dissabte 18

• EXPOSICIÓ. Exposició de pintura i venda de nadales. Pl. Joan Manent (11 h).

• CINEMA FAMILIAR. Scooby! Biblioteca
Singuerlín – Salvador Cabré (11 h)

• TALLER. Ludi Romanorum: juguem
com els romans. Museu (12 h)

L'Excèntrica interpreta
‘Cançó de Nadal’ al Teatre

• Actuació de folk. Pl. de la Vila (19 h).
Dimarts 21
• Concert de Nadal de Cant Coral. Auditori (15.45 h)
• CLUB DE LECTURA. El amante lesbiano. Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
(19 h)
• CLUB DE LECTURA. Viatge exprés
per la literatura contemporània d'Àsia.
Biblioteca del Fondo (19 h)
Dimecres 22
• PRESENTACIÓ Cara Terra, llibre de fotografies de Joan Guerrero i Cesare Pace.
Centre d’Art Can Sisteré (18 h)
• Orquestres i Grups Instrumentals.
Auditori (18 i 19.30 h)
Dijous 23
• BINGO MUSICAL. CRJ Mas Fonollar.
• TEATRE. Quin pollastre de Nadal.
Teatre La Colmena. 27, 28, 29 i 30 de desembre (18 h), 2 de gener (12 h) i 3 i 4 de
gener (18 h)

Nadales a la plaça de la Vila de
l'escola de música Musicaula

Santa Coloma acull per primera
vegada el Circus Universal
Dissabte, 18 de novembre (19 h), la
companyia L'Excèntrica presenta al Teatre
Sagarra el muntatge «Cancó de Nadal». Les
entrades es poden adquirir dues hores
abans de l'inici de l'espectacle a la taquilla
del Teatre. Preu: 8 €

COCOTEVÁ tanca la
programació del Sagarra

«Cómeme el coco negro», espectacle
representat pels colomencs Cocotevá
tancarà diumenge, 19 de desembre
(19 h), la programació estable d'aquest
darrer semestre de 2021 al Teatre Sagarra.
Les entrades es poden adquirir dues hores
abans de l'inici de l'espectacle a la taquilla
del Teatre. Preu: 5€

Del 17 de desembre fins al 16 de
gener, al Parc de Can Zam. El Circus
Universal va ser fundat el 1925 per la
família Burkhart i des de l’any 1985
presenta amb gran èxit les seves funcions
arreu de l’Estat.
Amb motiu de la seva estada a la nostra
ciutat, s'ha possibilitat que 600 persones puguin assistir gratuïtament a dues
sessions del circ amb tiquets 2x1. Estan a
disposició de la ciutadania 300 tiquets 2x1
per a la sessió d'avui divendres, 17 (18.30
h), i 300 tiquets 2x1 per a la sessió del 2 de
gener (17 h).

Les persones interessades hauran de passar per la taquilla del Circ, des del dijous
16 (de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h) fins a
esgotar existències, per a retirar els tiquets
necessaris per a beneficiar-se d'aquesta
acció, per la qual una persona podrà accedir gratuïtament al circ en adquirir una
entrada a preu regular a les taquilles del
circ, per a aquestes sessions.
Es lliuraran un màxim de 2 tiquets per
persona adulta responsable de la gestió, que
haurà d'acreditar de forma obligada que és
veí o veïna de Santa Coloma amb el DNI o
passaport, fins a exhaurir existències.

XXXVIII Festival de Patinatge

ACTES CANCEL·LATS

El 19 de desembre (a partir de les
17.30 h) se celebrarà al Pavelló Nou una
nova edició del tradicional Festival de
Patinatge Artístic.

S’ha cancel·lat la presentació del llibre
d'Anna Freixes Yo vieja, programada pel
20 de desembre a La CIBA, per la impossibilitat del desplaçament de l'autora. El
Grup de dones Àrtemis demana disculpes
i comunica que el tornaran a reprogramar
quan sigui possible.

Els resultats a les diferents competicions,
l’excel·lent tasca de promoció realitzada
i la qualitat de l’ensenyament han fet del
Club Patí Gramenet una referència en el
món del patinatge artístic català i espanyol. Un cop més, aquesta entitat organitzadora oferirà un excel·lent espectacle visual
de llums i colors a les diferents coreografies programades.

S'ha suspès el XXVII Campionat de
Catalunya de lluita de braços, programat per al 18 de desembre al Museu,
com a mesura de prevenció per l’evolució
de la pandèmia.

El divendres 24 de desembre (12 h),
a la plaça de la Vila, els alumnes de l'escola
de música Musicaula celebren les festes de
Nadal amb aquest concert obert a tothom i
a l'aire lliure on interpretaran cançons de
Nadal tradicionals i modernes amb guitarres, baix, piano, violí, percussió i veu. El
repertori anirà des del tradicional Santa Nit
fins al All i Want for Christmas Is You de
Mariah Carey passant per tot un seguit de
Nadales populars i d'autor. Tothom està
convidat a cantar amb ells. Aquest concert
està dins de la programació de la Campanya de Nadal de l'Agrupació del Comerç i la
Indústria (ACI).

