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UN CICLE FESTIU PER FOMENTAR LA LECTURA
I FER SUPORT AL TALENT LITERARI COLOMENC!
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet arrenca - un any més una nova edició del cicle de difusió de la literatura ‘Paraula de Santa
Coloma’, que aquesta primavera omplirà els equipaments culturals
i espais públics de la ciutat amb un munt d'activitats literàries per a
totes i tots.
El llibre serà el gran protagonista, amb una dotzena de presentacions
a les quals es donaran a conèixer obres de molt variades temàtiques,
dirigides a públics diversos i amb atenció preferent per a la producció
literària amb segell colomenc.
Com cada any, les biblioteques de la ciutat també se sumaran a la
festa de la cultura en format imprès, amb propostes per a tots els
públics: contacontes, xerrades, tertúlies, tallers, exposicions o projeccions. A més, presentaran el nou programa de préstec a domicili
‘Santa Coloma Llegeix’.
Enguany recuperem la celebració presencial de la Diada de Sant
Jordi, amb totes les mesures de seguretat i prevenció de la salut, així
com amb la participació dels operadors locals de venda de llibres, als
quals vull reconèixer des d’aquestes línies la seva tasca incansable en
temps molt complexos. Sempre ens tindreu al vostre costat!
A més, les xarxes socials seran protagonistes, amb espai merescut per
als nostres autors i autores, amb propostes innovadores de les quals
espero que gaudiu molt!
Tenim previst per a totes i tots vosaltres un conjunt d’activitats de
foment de la lectura i la creació literària que no us podeu perdre.
Us hi esperem!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet
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Paraula de Santa Coloma
9 D’ABRIL, 19 H

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Apuntes para un estudio sobre la Enseñanza en Santa
Coloma de Gramenet y sus protagonistas. Desde la época
del Estado liberal al franquismo (1860-1960), d’Ángel

Sody de Rivas, publicat per Círculo Rojo. A càrrec
d’Ángel Aspiroz i de l’autor.
Aquest llibre analitza el període que va des dels orígens
de l'ensenyament públic a Santa Coloma, a mitjans del
segle XIX, fins el moment del primer franquisme, així
com el procés evolutiu que, durant aquest període, va
experimentar l'educació en funció de les diferents situacions polítiques que va viure el país. També pretén ser
un homenatge a totes i tots els mestres que van dedicar
gran part de la seva vida a l’educació, i molt especialment a aquells que van patir la depuració franquista del
magisteri, separant-los del servei, condemnant-los a la
presó o a l’exili i, en molts casos, a l'afusellament, per defensar un ensenyament laic, públic, gratuït i de qualitat.
Lloc: Museu Torre Balldovina
Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat
o al telèfon 93 385 71 42
Organitza: Col·lectiu José Berruezo

12 D’ABRIL, 18 H.

DIÀLEG
amb Najat El Hachmi i presentació del seu darrer llibre El
lunes nos querrán (Premi Nadal 2021)

Parlarem amb la guanyadora del Premi Nadal 2021 sobre
la importància que les dones siguin protagonistes de les
seves pròpies vides, encara que hagin de fer front a condicionants de gènere, classe social i origen. Abordarem
la capacitat de resiliència i els vincles entre dones com
una poderosa eina contra les violències patriarcals, en el
camí cap a una vida plena i en llibertat.
Presentació virtual
Enllaç: https://laciba.gramenet.cat/Sisterhood
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
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14 D’ABRIL, 18 H

LA REPÚBLICA DE LES DONES
CONCERT POÈTIC
Per Lucía Sócam

“A les dones del 27” és un concert poètic que
recull poemes, textos i cançons de dones com
Zenobia Camprubí, María Teresa León, Maruja
Mallo, María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina
de Champourcín o Josefina de la Torre.
Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré
Inscripcions: lacibainfo@gramenet.cat
Retransmissió en directe: https://laciba.
gramenet.cat/RepublicanesDones27
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet - La CIBA, espai de recursos
per a dones, innovació i economia feminista

20 D’ABRIL, 18 H

PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE
Santa Coloma desapareguda,
de Gala Canle, publicat per
l’editorial Efadós.

Aquest llibre és un àlbum fotogràfic
que ofereix un passeig pels paisatges rurals i urbans de la vila des dels
inicis del segle xx fins a la dècada
dels setanta. Les fotografies del llibre són un mirall que reflecteix les
transformacions al llarg del temps
i ens descobreix una realitat diferent de l’actual. Passejareu pels carrers més
antics de Santa Coloma, on trobareu les masies més importants i les construccions més emblemàtiques, i també el naixement dels diferents barris, alhora que
veureu com vivien els colomencs i les colomenques en diferents èpoques.
Lloc: Museu Torre Balldovina
Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat
o al telèfon 93 385 71 42
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet – Museu Torre
Balldovina
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Paraula de Santa Coloma
21 DE ABRIL, 19 H.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
El PSUC a Santa Coloma de Gramenet. 1936-1979,
de Chema Corral i Belorado, editat per
Ediciones Carena

Amb pròleg de Carme Molinero, el llibre dona a conèixer el paper del PSUC a Santa Coloma de Gramenet
des de la seva fundació, el 1936, fins a les eleccions
municipals de 1979, i ens explica, des de Santa Coloma, la Catalunya metropolitana de les migracions dels
anys 50, 60 i 70 del segle passat. Aporta innovació historiogràfica i contribueix a recuperar la memòria històrica i democràtica de Santa Coloma des de l’acció del
PSUC a la ciutat. Aborda els aspectes polítics, socials
i econòmics més significatius i la seva repercussió a la
localitat, i ho fa analitzant els posicionaments, les actuacions i la participació dels militants “psuqueros” als
moviments reivindicatius i antifranquistes que van anar
configurant l’esdevenir històric de Santa Coloma.
Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré
Inscripcions: molinajuanes@gmail.com
Organitza: En Comú Podem Santa Coloma

22 D’ABRIL, 19 H

ESPECTACLE TEATRAL
Defensa’m perquè és mentida. Cartes i
testimonis reals de la Guerra Civil, de María
Rodríguez Sandía (intèrpret) i Antonio Becerro
(direcció musical)

Aquest espectacle és el clam d’un home
empresonat i condemnat a mort injustament
que demana a la seva filla, en una última carta escrita a la presó, que el recordi i el defensi perquè és mentida que hagi fet cap mal.
L’únic delicte que ha comès és estar a la banda dels vençuts en una guerra
terrible i absurda. Lectura dramatitzada a càrrec de María Rodríguez Sandía sota la direcció musical d’Antonio Becerro.
Lloc: Teatre Sagarra
Entrades a la venda a: https://teatresagarra.koobin.cat/
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet – Teatre Sagarra
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23 D’ABRIL, TOT EL DIA

DIADA DE SANT JORDI
Fira del llibre amb la participació de les llibreries de la ciutat:

Carrer Major, Còmic Box i Abacus.

Amb l’objectiu de garantir les mesures sanitàries vigents i evitar
les aglomeracions, l’espai de la fira estarà perimetrat amb estricte
control d’aforament i distància interpersonal. Es garantirà la correcta
neteja i desinfecció de l’espai.
Lloc: Plaça de la Vila

ACTES VIRTUALS
CANAL IKONOGRAMA
DES DE LES 10 H
Lectures i salutacions en vídeo dels
autors i autores de la ciutat
Enllaç: www.youtube.com/ikonograma

19 H
Presentació del projecte Santa Coloma
llegeix – préstec a domicili
Enllaç: www.youtube.com/ikonograma

20 H
Especial Sant Jordi a Santa Coloma
de Gramenet
Programa amb entrevistes i reportatges
sobre l’actualitat literària colomenca
Enllaç: www.youtube.com/ikonograma
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Paraula de Santa Coloma

24 D’ABRIL, 12 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
La enfermera del desierto, de Jorge
Molinero Huguet, publicada per l’editorial
Carena, a càrrec de Jorge Molinero
Huguet (autor), Montse Aizcorbe Sagrera
(protagonista) i Fina Rodríguez (presidenta
de Santa Coloma amb el Sahara).

En el capítol 30 de la primera novel·la
de Jorge Molinero, Toda la muerte para
dormir, l’autor recrea el bombardeig de
Mudraiga, en el que els avions de l’exèrcit
marroquí van massacrar a milers de
civils indefensos. En una de les escenes,
una jove infermera espanyola plora
desconsolada sobre el cadàver del seu
marit, un metge sahrauí que havia decidit
unir-se a la revolució iniciada pel Front
Polisario. Un any després d’haver escrit
aquell passatge, l’autor va presentar la
seva novel·la a Barcelona i, en acabar
l’acte, va observar a una senyora d’edat
provecta que avançava cap a ell recolzada
en un bastó. Era ella, la infermera del
desert. I així comença la introducció de
la present novel·la, on l’autor ens descriu
com va conèixer la persona que ell havia
convertit en personatge.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can
Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Santa Coloma amb el
Sahara
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27 D’ABRIL, 19 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Mujeres en las series, d’Anabel Vélez, publicat per Redbook Edicions.

L’acte comptarà amb la presència de la periodista Maite Fernández.
Quin paper han tingut les dones en les sèries de televisió?
Des dels inicis de la televisió, les dones s’han vist relegades a papers de mares, esposes, núvies o filles d’algun
home. Sempre com a secundàries, com a objecte de
desig, com a companyes del protagonista. Però durant
dècades han anat fent-se un lloc, passant de ser meres
secundàries a protagonistes per dret propi. Aquest llibre fa un repàs de les protagonistes de les sèries de
televisió des dels anys 50 fins a l’actualitat, analitzant
els personatges femenins des d’una perspectiva de
gènere més enllà del pur entreteniment.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

28 D’ABRIL, 18 H.

TRANSGRESSORES
CONFERÈNCIA  
De la Rive Gauche a la Primavera Republicana,
a càrrec de Mª Àngels Cabré, escriptora i directora de
l’Observatori Cultural de Gènere.

La República també va significar una transformació en
la subjectivitat i en les pràctiques amoroses. Dones modernes que es van atrevir a viure el seu amor cap a altres
dones, en el marc dels cercles polítics i intel·lectuals del
moment.
Conferència - Acte virtual
Enllaç: https://laciba.gramenet.cat/RepublicanesTransgressores
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - La CIBA. Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
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Paraula de Santa Coloma
29 D’ABRIL, 19 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
La mariposa que dejó de volar,
de Rita Hervás, publicat per Círculo Rojo.

L’acte comptarà amb la presència de Petry
Jiménez, Tinenta d’alcaldessa de l’àrea de
Participació Ciutadana, Cultura i Esports.
Pepa és una papallona molt riallera a qui
l'encanta volar, però un dia cau a terra perquè les seves ales deixen de funcionar. Espantada, va al metge, que li dona la mala
notícia: ja no podrà tornar a volar mai més.
Pepa haurà de deixar les pors enrere i acceptar-se tal com és, encara que ja no pugui volar.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

04 DE MAIG, 19 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
La vida no regalada, de Luis Cabrera, publicada
per Roca Editorial.

L’acte comptarà amb la presència de Blanca
Rosa Roca, directora de Roca Editorial.
La vida no regalada és una novel·la de no ficció
que narra l’evolució d’Espanya des dels últims
anys de la Dictadura fins la Transició, a través
de la vida del seu protagonista, Lorenzo Almendro, un nen d’un poble de Jaén que emigra amb
els seus pares a Barcelona durant els anys 60 i
s’estableix al barri de Verdum. A través del protagonista assistim a la realitat d’aquells anys en
un barri obrer en el qual conviuen immigrants
arribats de molts punts d’Espanya amb famílies
catalanoparlants.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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5 DE MAIG, 19 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
M’agrada el paper. Aforismes per una República,
de Josep Ramon Aragó, publicat per La Garúa
- Tanit. A càrrec de l’autor, Isabel Crehuet
Wennberg i Antonio Molina Juanes.

L’obra es basa en la idea que el pensament és
una construcció col·lectiva, és a dir, que està format per aforismes d’elaboració pròpia que poden coincidir amb el que sol dir la gent. Son frases amb intenció seriosa o de broma, exposades
de forma desordenada perquè els lectors puguin
gaudir de la varietat. Les pàgines van encapçalades per una frase més o menys cèlebre d’alguna
persona coneguda o d’un refrany popular.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

6 DE MAIG, 19 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Els amos del passeig de Gràcia. Una
radiografia del poder, de Rafa Burgos,
publicat per Pol·len edicions.

Els amos del passeig de Gràcia. Una
radiografia del poder és l’anàlisi d’una
artèria que és sinònim d’estatus, de
poder econòmic i també polític. Una
idea de Rafa Burgos amb il·lustracions
de Mercè M. Tarrés i pròleg de Roger
Vinton. L’autor combina els apunts d’art
i arquitectura de cada edifici, amb el recorregut per les persones i empreses que
n’han estat propietàries. Un exhaustiu treball de periodisme d’investigació que situa amb precisió quines són les grans famílies i corporacions que fan del passeig
de Gràcia el baluard de l’ostentació i els negocis. Un llibre on s’entrecreuen tres
disciplines: el periodisme, l’art i la història.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Paraula de Santa Coloma
11 DE MAIG, 19 H

PRESENTACIÓ
La memoria eres tú, d’Albert Bertran Bas, publicada per Roca
Editorial.

L’acte comptarà amb la presència de Blanca Rosa Roca, directora de Roca Editorial.
Homero és un adolescent de quinze anys, fill únic d’una família acomodada de Barcelona, que es queda sol durant la
Guerra Civil espanyola. La seva vida es transforma en una
lluita –tan interna com externa– per la supervivència, la solitud i l’autodescobriment. Mentre fa l’impossible per seguir
la pista del seu pare, en la seva ment sempre és present la
indòmita Cloe, una grangera que li va salvar la vida i que l'hi
marcarà per sempre. Encara que tots dos pertanyen a mons
diferents, les seves vides s’aniran entrellaçant en diferents
moments i situacions al llarg de tota una dècada.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

12 DE MAIG, 18.30 H

CLUB DE LECTURA
Semiidèntics, de Muriel Villanueva, publicat per
Angle Editorial. A càrrec de Rodolfo del Hoyo i amb la
participació de l’autora.

L’Ari i l’Aran lluiten constantment contra una sensació
de mancança, com si els faltés alguna part d’ells mateixos. L’Ari compon cançons sobre els seus sentiments
i inquietuds: soledat, incomprensió, absència, boira.
L’Aran és ballarí, i dalt de l’escenari és la mescla perfecta de força i delicadesa: el seu cos busca connectar-se
amb el món, amb algú. Amb un estil alhora líric i directe,
Muriel Villanueva ha trenat la història de dos joves que
es busquen, que es qüestionen la seva identitat, la seva
realitat sexual i els seus orígens, i que senten el mateix
buit. Però cap dels dos no sap que l’altre existeix.
Lloc: Llibreria Carrer Major
Inscripcions: Telèfon 93 385 5842 o per whatsapp
618597060
Organitza: Llibreria Carrer Major i Òmnium Cultural
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27 DE MAIG, 19 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Només vull ser jo mateix, de Rodolfo del Hoyo,
publicat per Animallibres.

L’acte comptarà amb la presència de Petry
Jiménez, Tinenta d’alcaldessa de l’àrea de
Participació Ciutadana, Cultura i Esports, amb
l’editor Jordi Martín Lloret i amb l’escriptora Eulàlia
Canal.
En Pau està de pega: se li ha mort l’avi i acaba de
rebre una pallissa brutal. Els agressors li han robat,
entre altres coses, un llibre amb uns documents
a dins que en Silveri, amic de la família, tot just li
havia lliurat per complir la voluntat de l’avi. Amb
l’ajuda de la Laura i l’Anna, les dues noies que el
socorren, en Pau intentarà recuperar el llibre, però
la recerca també el portarà a descobrir un secret
molt perillós i a preguntar-se qui és ell en realitat.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramanet

2 DE JUNY, 19 H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Pel camí dels àlbers, de Rodolfo del Hoyo, publicat
per Pont del petroli.

Lectura de poemes a dues veus amb Margarida
Codina i Rodolfo del Hoyo, acompanyats pel saxo
de Lluís Miras. Durant la lectura s’aniran projectant
fotografies de Miriam G. Troncho.
Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
Inscripcions: cultura@gramenet.cat
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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Paraula de Santa Coloma
7 DE JUNY, 18.30 H

CLUB DE LECTURA
Cavalcarem tota la nit, de Carlota Gurt,
publicat per Labutxaca. A càrrec de
Rodolfo del Hoyo i amb la participació de
l’autora.

Cavalcar tota la nit és avançar a les fosques cap a unes fronteres que semblen
inabastables, però que no sempre ho
són. Cavalcar tota la nit és no defallir i
perseguir la lluna, infatigables. Cavalcar
tota la nit és no tenir por de combatre la
foscor que portem a dins ni la que ens
ve de fora. Personatges que podrien ser
el teu veí, la teva filla, la teva verdulaire
o tu mateix protagonitzen aquest recull
fent malabars amb l’amor que se’ls marceix als dits, la vida que se’ls emporta i el
deure que els colga. Són uns contes amb
dosis tonificants d’humor i de mala bava,
que desperten somriures, però també
desassossec. Carlota Gurt ens fa creuar
l’abisme de la llibertat per una corda fluixa trenada amb desitjos i pors. Un debut
literari impetuós i carregat de talent.
Lloc: Llibreria Carrer Major
Inscripcions: Telèfon 93 385 5842 o
per whatsapp 618597060
Organitza: Llibreria Carrer Major i
Òmnium Cultural
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Paraula a les
biblioteques

organitzen: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet i Xarxa Municipal de Biblioteques

20 D’ABRIL, 19 H

XERRADA
El cinema i els llibres, a càrrec d’Albert
Beorlegui.

Aquesta xerrada és un passeig per la intensa relació entre el cinema i la literatura, un cop d'ull a la manera amb què les
pel·lícules han tractat els llibres que han
sortit a la pantalla, centrant-se en aquelles pel·lícules que han retratat la importància del llibre en el saber universal,
però també l’enriquiment personal. Tota
una declaració de principis d’amor al
cinema i a la literatura, i una proposta
ben seriosa per desterrar el tòpic que
“els llibres sempre són millors que les
pel·lícules”.
Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré
Inscripcions:
cb.sta.colomag.s@diba.cat
o al telèfon 93 468 26 97
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21 D’ABRIL, 18 H
A PARTIR DEL 21 D'ABRIL

CLUB DE LECTURA
GENEALOGIES FEMINISTES.
A càrrec de Mª Àngels Cabré
Des de la CIBA, juntament amb la Xarxa Municipal de Biblioteques, posem
en marxa el Club de lectura feminista,
un espai de coneixement i intercanvi
entorn de les obres cabdals i els textos
imprescindibles del feminisme.
Les trobades seran mensuals de manera itinerant a les 4 biblioteques i a La
CIBA. També es podran seguir en línia
per participar-hi des de casa.

HORA DEL CONTE
L’altra història de Sant Jordi, a càrrec
de Vivim del Cuentu.
La història de Sant Jordi com mai te l’havien explicat! Ideal per al mes d’abril!
Els participants escullen en determinats
punts de la història cap on volen dirigir-la,
com si fos un llibre de “tria la teva aventura”. Activitat familiar (+3 anys).
Lloc: Biblioteca Can Peixauet
Inscripcions:
b.sta.colomag.cp@diba.cat
o al telèfon 93.466.52.70

Inscripcions:
lacibainfo@gramenet.ca
Enllaç: laciba.gramenet.cat/
ClubLecturaCiutadanes

PROGRAMACIÓ PRIMAVERA

21 D’ABRIL, 18 H
CIUTADANES
Biblioteca del Fondo
Declaració dels drets de la dona i de
la ciutadania (1789), d’Olympe de
Gouges
Vindicació dels drets de la dona

(1792), de Mary Wollstonecraft

19 DE MAIG, 18 H
REVOLUCIONÀRIES
Biblioteca Central
L’emancipació de la dona (1845), de
Flora Tristán
Nova dona (1918), d'Alexandra Kollontai
Organitza: La CIBA, espai de recursos
per a dones, innovació i economia feminista - Xarxa Municipal de Biblioteques.
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21 D’ABRIL, 19 H

CLUB DE LECTURA
Llegir el teatre, a càrrec d’Andreu Banús, director de La Colmena.
En aquesta tertúlia es comentarà el
text de l’obra Galatea de J.M Segarra.
Posteriorment, el grup realitzarà la sortida al TNC per veure l’obra de teatre.
Adreçat a persones adultes o joves.
Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions: b.sta.colomag.c@
diba.cat o al telèfon 934 661 551.
Col·labora: Teatre Nacional de
Catalunya i Servei de Biblioteques
(Generalitat de Catalunya)

Paraula a les biblioteques
22 D’ABRIL, 18 H

26 D’ABRIL, 18 H

TERTÚLIA

HORA DEL CONTE

Tertúlia sobre gastronomia, alimentació i llibres.
Parlem mentre prenem un te amb l’antropòloga Arantza Begueria, autora de Un
equilibrio imperfecto. Alimentación ecológica, cuerpo y toxicidad. Sessió virtual

Els calaixos del cel, a càrrec d'Ada Cusidó.
Jo tinc una filla. És petita, sabeu? Es diu
Greta. A vegades, a la nit, té una mica de
por de la foscor, però per sort la lluna li
deixa un somni sota el coixí, perquè el
somiï tota la nit. Avui la lluna m’ha convidat a sopar a casa seva i m’ha regalat un
somni per la Greta. El tinc a la butxaca.
Segur que li agradarà. El voleu veure?

Lloc: BiblioLab Cuina Oberta (amb
Cuchara i Sobres Mestres)
Enllaç: https://www.youtube.com/
channel/UC8UpUFY7DLLScWtN
mWk1Rw

Activitat familiar (+3 anys).
Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions:
b.sta.colomag.c@diba.cat
o al telèfon 934 661 551

22 D’ABRIL, 19 H

3 DE MAIG, 18 H

ESPECTACLE

HORA DEL CONTE

El sobrino del diablo
Un cantant satíric capgirarà, a través de la
música, els típics contes que totes i tots
coneixem. Activitat per a joves.

En clau de sol, a càrrec de Santi Rovira.
Dos pobles separats per la gran Muntanya del Pentagrama. En Pere Musiquet,
un petit músic molt encuriosit, i la Guita
Rita, una jove guitarra fugint del silenci. LA MÚSICA ÉS A PUNT DE COMENÇAR! Activitat familiar (+3 anys).

Lloc: Biblioteca del Fondo
Inscripcions:
b.sta.colomag.f@diba.cat
o al telèfon 93 468 46 12
Col·labora Rellotge XXI

Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions:
b.sta.colomag.c@diba.cat
o al telèfon 934 661 551.
17

Paraula a les biblioteques
11 DE MAIG, 18 H

18 DE MAIG, 19 H

HORA DEL CONTE

CLUB DE
LECTURA

Emocions, a càrrec de Gisela Llimona.
A partir del conte El Monstre de colors,
d'Anna Llenas, explicarem les emocions.
Cada emoció, igual que al conte, anirà
en un pot. I de cada pot-emoció, en sortirà un nou conte per explicar. Activitat
familiar (+3 anys).
Lloc: Biblioteca del Fondo
Inscripcions:
b.sta.colomag.f@diba.cat
o al telèfon 93 468 46 12

17 DE MAIG, 17.30 H

ESPECTACLE FAMILIAR
El viatge d’en James, a càrrec de Teatre
Aula.
Des del seu hortet al camp, la Carola es
dirigeix cada setmana amb el seu carro
als mercats dels pobles de prop. Les
fruites i hortalisses, conreades de forma
ecològica, omplen les caixes de la pagesa que, amb molta paciència, espera
l’arribada dels seus clients. Obra basada
en el conte de Roald Dahl amb motiu del
centenari del seu naixement. Espectacle
de l’aniversari de la secció infantil del
Fons Documental Joan Gomis. Activitat
familiar (+3 anys).
Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions:
b.sta.colomag.c@diba
o al telèfon 934 661 551

La dona pèl-roja,
d’Orhan Pamuk.
La dona pèl-roja, ambientada en la Istambul
posterior al cop d’estat del 1980, relata les
peripècies de Cem, un
jove de Beşiktaş –un
dels últims reductes
del laïcisme a la ciutat– que, arran de la
desaparició del seu pare, vinculat als
moviments d’esquerra, es veu obligat a
treballar com a aprenent d’un excavador
de pous a Öngören, un poblet de la perifèria
Lloc: Biblioteca del Fondo
Inscripcions:
b.sta.colomag.f@diba
o al telèfon 93 468 46 12

19 DE MAIG, 18 H

HORA DEL CONTE
Qui no té nas?, a càrrec
de la Mon Mas.
En Tito, el pallasso del
Graaan Circ Xic, perd
el seu nas, nasset, nassiró i no el troba al sarró! Comença així la seva
aventura botiga rere botiga
en busca del nas perdut. Turu-rut! Viatjarà, viatjarà i qui sap si el trobarà! Activitat
familiar (+3 anys).
Lloc: Biblioteca Can Peixauet
Inscripcions:
b.sta.colomag.cp@diba.cat
o al telèfon 93 466 52 70
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21 DE MAIG, 19 H

15 DE JUNY, 19 H

CINEMA D’ADULTS

TERTÚLIA LITERÀRIA

Tolkien, Dome Karukoski, 2019 / EUA /
112’ / VOSE
Narració dels anys de formació del famós escriptor JRR Tolkien, en els quals
troba l’amistat, el valor i la motivació en
un grup de companys marginats com ell
en el col·legi. A mesura que maduren, els
seus llaços van madurant, però l’inici de
la Primera Guerra Mundial amenaça amb
acabar amb la seva amistats. Aquestes
vivències inspirarien Tolkien per escriure
posteriorment les seves famoses novel·
les sobre la Terra Mitjana. Adults.

El vagón de las mujeres, d'Anita Nair
Sessió moderada per Deepti Golani
reconeguda escriptora de contes, relats curts i novel·les on predominen les
protagonistes femenines amb històries
emotives que barregen la tradició i la
modernitat amb un llenguatge senzill i
entenedor. Ha rebut diversos premis literaris internacionals tant per les seves
obres com per la seva trajectòria com a
dona emprenedora i empoderada.

Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré
Inscripcions:
b.sta.colomag.s@diba.cat
o al telèfon 93 468 26 97

Lloc: Biblioteca del Fondo
Inscripcions: b.sta.colomag.f@
gmail.com o al telèfon 93 468 46 12
Col·labora: Casa Àsia.

27 DE MAIG, 19 H

HORA DEL CONTE
En BUM i l’estel dels desitjos, a càrrec
de la Companyia Homenots.
Ja tenim aquí la tercera part de les aventures d'en BUM, l’elefant amb més ritme
de la selva! En Bum s’assabenta que el
Rei Fosc va tancar injustament l’estel
dels desitjos i el vol alliberar. Una divertida manera que els nens i les nenes s’introdueixin en el món de la bateria. Activitat familiar (+4 anys).
Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré
Inscripcions:
b.sta.colomag.s@diba.cat
o al telèfon 93 468 26 97
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+ biblioteques

Totes les setmanes a les quatre
biblioteques de Santa Coloma trobaràs:

BIBLIOTECA SINGUERLÍN-SALVADOR
CABRÉ
Hora del conte
Tots els dijous a les 18 h
Club de lectura d’adults
27 d’abril i 25 de maig

BIBLIOTECA DEL FONDO
Hora del conte
Tots els dimarts a les 18 h
Club de lectura de narrativa contemporània
d’Àsia: 20 d’abril, 18 de maig i 15 de juny
Club de lectura de novel·la romàntica
14 d’abril i 5 i 26 de maig

BIBLIOTECA CAN PEIXAUET
Hora del conte
Dimecres 5 de maig.
Club de lectura d’adults
27 d’abril i 25 de maig

BIBLIOTECA CENTRAL
Hora del conte
Tots els dilluns a les 18 h
Club de lectura Llegir el teatre : 12 de maig
Club de lectura de narrativa: 28 d’abril i 26
de maig
English book club: 7 de maig
Club de lectura infantil: 22 d’abril i 19 de maig

AMB LA PARAULA
21 D’ABRIL, 10 H
Et recomano, a càrrec de
Paula Jarrin.
La Paula farà recomanacions
sobre els llibres per regalar als
nets i netes el dia de Sant Jordi.

23 D’ABRIL, 17 H
Diada de Sant Jordi
Un/a periodista literària presenta les principals i més recomanables novetats que es poden trobar aquest Sant Jordi.

27 D’ABRIL, 10 H
Conferència. Del paper a la
pantalla!, a càrrec d’Albert
Beorlegui.
Declaració de principis d’amor
al cinema i la literatura, i una
proposta ben seriosa per
desterrar el tòpic que “els llibres sempre són millors que
les pel·lícules”.
On line: www.youtube.com/
canalgramenet
Organitza: Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet Envelliment Actiu

Totes les activitats són online. Estaran visibles el dia, a l’hora i a la
plataforma assenyalada.
Totes les activitats presencials tenen l’aforament limitat per tal d’acomplir
las mesures bàsiques sanitàries amb motiu de la Covid-19: control d’aforament i gel hidroalcohòlic. És obligatori l’ús de la mascareta.
20

Santa Coloma llegeix és una iniciativa que busca fer arribar la lectura
a tots els racons de la ciutat i fer possible el descobriment de tots
aquells mons, visions i imaginaris que ens ofereixen els llibres, les
pel·lícules, la música, etc., impulsant d'aquesta manera el plaer de
llegir en tots els seus formats. Apropem la cultura.

Comencem amb

LA BIBLIOTECA A DOMICILI

Ara més que mai és necessari que els serveis públics ens adaptem a
les necessitats de la ciutadania i les Biblioteques de Santa Coloma no
en són una excepció.
Durant el confinament s’han millorat els serveis en línia de les
biblioteques, continuem treballant per fer més accessible la lectura.
És per això que, amb el suport del Punt del Voluntariat i d’entitats
vinculades al territori, iniciem un nou servei per apropar la lectura a
totes les cases: “La biblioteca a domicili”. Un nou servei de préstec a
domicili del qual podrà gaudir qualsevol persona que per problemes
de mobilitat no es pugui desplaçar a les 4 biblioteques de la ciutat.
Més informació: b.sta.colomag.c@diba.cat
o al telèfon: 93 466 15 51
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Tota la paraula

ABRIL

22

9

Museu Torre Balldovina, 19 h

Presentació de llibre. Apuntes para un estudio sobre
la Enseñanza en Santa Coloma de Gramenet y sus
protagonistas. Desde la época del Estado liberal al
franquismo (1860-1960)

12

La CIBA, 18 h

Diàleg amb Najat El Hachmi i presentació del seu darrer
llibre El lunes nos querrán (Premi Nadal 2021)

14

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré, 18 h

Concert poètic. La república de les dones per Lucía
Sócam

20

Museu Torre Balldovina, 18 h

Presentació del llibre. Santa Coloma desapareguda, de
Gala Canle

20

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré, 19 h

Xerrada. El cinema i els llibres, a càrrec d’Albert Beorlegui

21

Envelliment actiu, 10 h

Xerrada. Et recomano, a càrrec de Paula Jarrin

21

Biblioteca Can Peixauet, 18 h

Hora del conte. L’altra història de Sant Jordi

21

Biblioteca del Fondo, 18 h

Club de lectura. Ciutadanes

21

Biblioteca Central, 19 h

Club de lectura. Llegir el teatre

21

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré, 19 h

Presentació del llibre. El PSUC a Santa Coloma de
Gramenet. 1936-1979, de Chema Corral i Belorado

22

BiblioLab Cuina Oberta, 18 h

Tertúlia sobre gastronomia, alimentació i llibres

22

Biblioteca del Fondo, 19 h

Espectacle. El sobrino del diablo

22

Teatre Sagarra, 19 h

Espectacle teatral. Defensa’m perquè és mentida. Cartes i
testimonis reals de la Guerra Civil

23

Plaça de la vila, tot el dia

Fira del llibre

23

Envelliment Actiu, 17 h

Xerrada. Diada de Sant Jordi

23

Canal de YouTube
Ikonograma, 10 h

Lectures poètiques

24

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 12 h

Presentació del llibre. La enfermera del desierto, de
Jorge Molinero Huguet

26

Biblioteca Central, 18 h

Hora del conte. Els calaixos del cel

27

Envelliment Actiu, 10 h

Conferència. Del paper a la pantalla!, a càrrec d’Albert
Beorlegui

27

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 19 h

Presentació del llibre. Mujeres en las series, d’Anabel
Vélez

28

La CIBA, 18 h

Conferència - Acte virtual. Transgressores. De la Rive
Gauche a la Primavera Republicana

29

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 19 h

Presentació del llibre. La mariposa que dejó de volar,
de Rita Hervás

MAIG
3

Biblioteca Central, 18 h

Hora del conte
En clau de sol, a càrrec de Santi Rovira

4

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 19 h

Presentació del llibre. La vida no regalada, de Luis
Cabrera

5

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 19 h

Presentació del llibre. M’agrada el paper. Aforismes per
una República, de Josep Ramon Aragó

6

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 19 h

Presentació del llibre. Els amos del passeig de Gràcia.
Una radiografia del poder, de Rafa Burgos

11

Biblioteca del Fondo, 18 h

Hora del Conte. Emocions, a càrrec de Gisela Llimona

11

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 19 h

Presentació. La memoria eres tú, d’Albert Bertran Bas

12

Llibreria Carrer Major,
18.30 h

Club de lectura. Semiidèntics, de Muriel Villanueva

17

Biblioteca Central, 17.30 h

Espectacle familiar. El viatge d’en James, a càrrec de
Teatre Aula

18

Biblioteca del Fondo, 19 h

Club de lectura. La dona pèl-roja, d’Orhan Pamuk.

19

Biblioteca Can Peixauet, 18 h

Hora del conte. Qui no té nas?, a càrrec de la Mon Mas

19

Biblioteca Central, 18 h

Revolucionàries

21

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré, 19 h

Cinema d’adults. Tolkien

27

Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré, 19 h

Presentació del llibre. Només vull ser jo mateix, de
Rodolfo del Hoyo

27

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré, 19 h

Hora del conte. En BUM i l’estel dels desitjos, a càrrec de
la Companyia Homenots

JUNY
2

Biblioteca Salvador Cabré
del Singuerlín, 19 h

Presentació del llibre. Pel camí dels àlbers, de Rodolfo
del Hoyo

7

Llibreria Carrer Major,
18.30 h

Club de lectura. Cavalcarem tota la nit, de Carlota Gurt

15

Biblioteca del Fondo, 19 h

Tertúlia literària. El vagón de las mujeres, d'Anita Nair
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