Amb ‘Paraula de Santa Coloma’
homenatjarem al poeta Pedro Cano

Biblioteca del Fondo

El llibre serà el gran protagonista de la Diada de Sant Jordi, el dia 23 d’abril, que comptarà de nou amb la presència
d’una caseta on els autors i autores de la ciutat signaran els seus darrers llibres
a totes les persones que es vulguin apropar i gaudir, a la plaça de la Vila, de
la fira de llibreters i entitats, de la comparsa de gegants i capgrossos i de la
tradicional audició de sardanes.

Ateneu Línea 1

Biblioteca Can Peixauet

Centre Excursionista Puig-Castellar
Plaça de la Vila

Aura Fòrum
Pompeu Lab

Llibreria Carrer Major
Biblioteca Central
CC Can Sisteré
Biblioteca Singuerlín
-Salvador Cabré

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa en marxa
un any més el seu programa ‘Paraula de Santa Coloma de
primavera’ amb el que s’ompliran els espais i equipaments
d’arreu de la ciutat d’un munt d’actes i activitats literàries
adreçades a tots els colomencs i les colomenques.

Teatre La Colmena

CRJ Mas Fonollar
Teatre Sagarra
La CIBA

Museu Torre
Balldovina

Amb ‘Paraula de Santa Coloma’, durant els mesos d’abril, maig i juny s’aniran
succeint les presentacions de llibres d’autors locals, com la de la Sílvia Terol,
l’Àngel Pla, la Chelo Arroyo, la Núria Valls, la Isa Rubio, l’Òscar Esteban, el Carlos Quesada, el Peponio, la Roser Cano o la Yasmina Gea. A més d’aquestes
presentacions literàries s’afegiran tallers literaris, xerrades, conferències i taules rodones com ‘Inventar la intimitat’, amb la Begoña Méndez, la Luna Miguel,
la Nadal Suau i l’Andrea Valdés.
Com ja és habitual, les biblioteques i altres organismes i entitats se sumen a
aquesta gran festa literària primaveral amb propostes per a tots els públics.
Tindrem conta contes, xerrades, tertúlies, tallers, exposicions, projeccions de
pel·lícules, la festa de la literatura infantil Menuda lletra. entre altres propostes.
Vull destacar que La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, organitza un seguit de presentacions, conferències i lectures enfocades
a la genealogia feminista i a la Memòria Històrica, i el Centre Excursionista Puig
Castellar reivindicarà l’obra de l’autora radiofònica Cecília A. Màntua.
Santa Coloma esdevindrà un espai literari amb dues propostes relacionades
amb Josep Sol: l’itinerari literari ‘La nostra natura vista per Josep Sol’, a càrrec
del poeta Jordi Valls; i una conferència al voltant dels articles de l’escriptor
colomenc, a càrrec de Jacint Torrents.
Un dels moments més especials tindrà lloc l’11 de juny, serà quan la poesia
prendrà una presència central per reivindicar la memòria de Pedro Cano, escriptor, poeta, activista i regidor. Més d’una trentena de poetes li retran homenatge i alhora es realitzarà una mostra de poesia visual, a més d’espectacles
de teatre, concerts, exposicions, mostra gastronòmica, grafiti i carpes solidàries. Com sempre brindava el nostre estimat Pedro, “pels presents i els absents”,
enguany dediquem el ‘Paraula de Santa Coloma’ a totes les persones de la
ciutat que ens han fet gaudir amb la seva poesia i han fet que aquest món sigui
avui dia una mica millor!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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24 DE MARÇ • 19 h

Presentació

Àlies Camallonga. De Sílvia Terol Ledesma, publicat
per Obrador Editorial. A càrrec de l’autora i de
Lluís Soler, bibliotecari i sociòleg.
La primavera de 1947 Franco preveu visitar Barcelona.
Alertat de la visita, el maquis urbà decideix matar-lo
i aconseguir, a la fi, la caiguda del règim. El desig de
participar en l’atemptat és la raó aparent perquè un
resistent a la rereguarda, el Camallonga, travessi la
frontera. Alhora, la Brigada Político-Social organitza
les mesures de seguretat. El Ronaldo, un desnerit falangista acabat d’arribar a la Prefectura de Via Laietana, fantasieja amb les possibilitats d’ascens. Lliurat a
una investigació forassenyada i que manté en secret,
desemmascara l’acció i alguns dels seus protagonistes. Però l’esforç sembla resultar en va.
Centre Excursionista Puig-Castellar
Organitza: CEP - Obrador Editorial
Col·labora: Llibreria Carrer Major
Amb el suport de: l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

1 D’ABRIL • 18 h

Espectacle

La petita Capmany. Espectacle coeducatiu de
teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares per a
tota la família.
Aquest espectacle és un reconeixement a una dona
compromesa en la lluita per a la igualtat de gènere,
en l’educació en valors de l’escola republicana i en
la grandesa de la cultura popular del carrer. La protagonista d’aquesta història és la Maria Aurèlia Capmany de petita. A través de la seva mirada de nena,
l’acompanyarem en aquesta aventura fantàstica on
anirem (re)descobrint les tradicions populars que el
seu pare es va encarregar de recollir i dignificar. Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares per a tota la família.
L
 a CIBA
Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista
Inscripcions a https://grameticket.cat/

31 DE MARÇ • 18.30 h

Club de Lectura
Junil a les terres dels bàrbars de Joan-Lluís
Lluís, publicat per Club Editor. A càrrec de
l’autor i Rodolfo del Hoyo, escriptor i poeta.
Junil a les terres dels bàrbars, que està ambientada a l’Imperi Romà de l’emperador August, al
començament de l’era cristiana, i que té un to
de rondalla o de conte oral i meravellós, és la
setena novel·la de Joan-Lluís Lluís i un acte de
fe en la imaginació: una gran i esplendorosa
novel·la d’aventures, amb les peripècies com a
llenguatge i l’estranyesa com a condició.

Llibreria Carrer Major
Organitzen: Llibreria Carrer Major i Òmnium
Cultural del Barcelonès Nord
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6 D’ABRIL

Jornada d’actes

Amb motiu de l’Any Victòria Pujolar
Amat.
En col·laboració amb l’Institut Català de
les Dones es commemora el naixement
de Victòria Pujolar Amat. La vida de Victòria Pujolar ha estat una autèntica aventura: republicana, antifeixista, comunista
i lluitadora convençuda per un món més
just. Va ser la veu catalana i femenina de
La Pirenaica, la ràdio antifranquista.

1 D’ABRIL • 18 h

Teatre llegit

Ha passat una oreneta. De Cecília A.
Mantua. A càrrec del Grup de teatre
llegit de l’Aula de la Gent gran del
Centre Excursionista Puig-Castellar.
Estrenada a l'emissora de Ràdio Barcelona el dia 8 d’abril de 1936, Ha passat
una oreneta és una comèdia sentimental en tres actes que segueix els cànons
presents a gairebé la totalitat de l’obra
de l’autora, i es fa hereva d’alguns tòpics
i tècniques de l’antic teatre costumista,
centrant-se en retratar el perfil psicològic del personatge principal de l’obra
mitjançant l’exposició dels valors morals
més exemplars i amb un sentimentalisme força ensucrat per damunt d’un
desenvolupament dramàtic argumental
força simple.
T
 eatre La Colmena
O
 rganitza: Centre Excursionista PuigCastellar
C
 ol·labora: La Colmena
A
 mb el suport de: l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet
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Exposició “Qui és Victòria Pujolar
Amat?”
D
 el 6 d’abril a l’1 de maig de 2022 a La
CIBA. Horari: de 8 a 20h. Entrada lliure.
Conferència i peça teatral:
18 h
Acte de presentació de l’Any Victòria Pujolar a càrrec d’Elvira Altés, comissària
de l’exposició. Representació teatral a
càrrec d’Araceli Bruch i Pla, i Maria Josep
Arenós Ardiaca.
 a CIBA
L
O
 rganitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - La CIBA, espai de
recursos per a dones, innovació i economia feminista

19 D’ABRIL • 19 h

Presentació

Retorn al laberint. D'Àngel Pla, publicat per Pont del
petroli. A càrrec de l’autor, de Joan Puche, editor de
Pont del petroli, Joan de la Vega, editor i poeta, Javier
Pintor, professor i poeta i Javi Jareño, cantautor.
Si fullegéssim el llibre i poguéssim olorar les seves aromes, imaginem-nos-ho... sentiríem l’olor del mar, de
l’Egeu; i si poguéssim veure el color dominant, també
seria el del blau mar. Viatjaríem a terres hel·lenes en
temps mitològics, veuríem l’aspror d’alguns paisatges i
sentiríem les veus de Teseu, de la seva mare Etra, de
Minos, rei de Creta, els brams esfereïdors del Minotaure,
el dolç descabdellar del fil d’Ariadna, la torturada veu
d’Egeu, pare de Teseu que va donar nom al mar i seríem
capaços de sentir el garbí, el xaloc, vents esmentats en
un dels poemes, que ens recordarien les nostres contrades i potser, algun poema d’Ausiàs March, prou conegut. Un munt de sensacions.
P
 ompeu Lab
O
 rganitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

20 D’ABRIL • 19 h

Presentació

La Laguna. De Chelo Arroyo, publicat per Editorial
Carena. A càrrec de l’autora, Petry Jiménez González,
Tinenta d'alcaldessa de l'àrea de Participació Ciutadana
i Cultura i José Membrive, director d’Ediciones Carena.
Apareix el cadàver d’un ancià, mort en estranyes circumstàncies. No serà l’únic; al cap d’un mes, la segona víctima.
La inspectora Elena García, al costat d’Óscar, el seu ajudant,
tractarà d’esbrinar la connexió entre les víctimes. La recerca
els porta fins a la institució educativa l'Olivera, un internat
situat a les ribes de la llacuna de Sariñena, que acollia a
nens amb altes capacitats en els anys seixanta. Isabel, una
jove d’origen humil i una intel·ligència sorprenent, serà la
clau que uneix present i passat.
Una trama de corrupció científica, política i social durant el
franquisme, les conseqüències del qual han arribat fins als
nostres dies.
M
 useu Torre Balldovina
O
 rganitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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22 D’ABRIL • DE 17 A 20 h

Sant Jordi al Fondo

20 D’ABRIL • 19 h

Activitats gratuïtes, de caire lúdic i
socioeducatiu dirigides al públic infantil i
familiar.
Plaça del Rellotge

Recital

Dones llegeixen poesia de dones.
A la primera part diverses dones de
la ciutat llegiran poemes de dones
triats per elles mateixes.
La segona part estarà dedicada a
la poeta convidada, Cèlia SánchezMústich.

23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI
Activitats a la Plaça de la Vila

Fira de llibreters i entitats

L
 a CIBA
O
 rganitzen: Centre Excursionista
Puig-Castellar i Òmnium Cultural
del Barcelonès Nord
C
 ol·labora: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i
economia feminista, i Canal 150

Tot el dia

Parada d’autores i autors
colomencs

Vine a la parada de l’Ajuntament, els
teus escriptors i escriptores favorits de la
ciutat et signaran els seus llibres.
Tot el dia

Parada CNL L'HEURA
21 D’ABRIL • 19 h

Presentació

Carlos Cano. Voces para una biografía.
D’Omar Jurado i Juan Miguel Morales,
publicat per Carlos Cano Producciones. A
càrrec dels autors.
El llibre recorre en les seves més de 300 pàgines la vida de Carlos Cano a través dels testimoniatges de diferents artistes, familiars, amics
o activistes socials i polítics que el van conèixer
i que van compartir la seva intensa trajectòria o
que senten la influència de la seva obra absolutament viva i pròxima. Més de cinquanta personalitats van teixint, amb les seves veus escrites i ordenades de manera cronològica, segons
relaten una etapa vital o artística del trobador,
la vida i l’obra de Carlos Cano.
Pompeu Lab
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

Celebrem els 100 anys del Cançoner
popular de Catalunya.

Cercavila de la comparsa nova
de gegants i capgrossos

Inici: Plaça Manent, 18 h
Recorregut: Carrers Mas Fonollar, Santa
Coloma, Major, Rafael de Casanovas,
Sagarra, plaça del Mercat, Sant Josep,
avinguda de la Generalitat, plaça de la
Vila, Anselm Clavé, Major, Sant Carles i
plaça Manent.
Organitza: Colla de gegants i capgrossos
de Santa Coloma de Gramenet

Audició de Sardanes
amb la Cobla Premià

Plaça de la Vila, 19 h
Organitza: Amics de la Sardana

Recepció de l’Alcaldessa als
autors i autores colomencs
Ajuntament, 20.30 h
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25 D’ABRIL • 18.30 h

28 D’ABRIL • 19 h

Presentació

Presentació

Superant el desencís i altres relats. De Núria
Valls Molins, publicat per Bubok. A càrrec de
l’autora i Aurora Maquinay, escriptora i autora
de les novel·les: Què en farem de l’Amèlia (2015)
i Objectes perduts (2019).
Són en total 7 relats on es descriuen fets de la
vida que transcorre com un flux que comença en
el passat, segueix al llarg del present i s’encamina
cap el futur. Situats a Santa Coloma com el relat
Ca N’Armengol, un restaurant amb arrels, o a la ciutat comtal com Barcelona 92.

Hijas del Exilio. El legado republicano en las
mujeres de la segunda generación. De María
Pilar Molina Javierre, publicat per Laertes.
Hijas del Exilio és un exercici de recuperació
de Memòria Històrica a partir de l’experiència
vital de deu dones pertanyents a la segona
generació de l’exili republicà de 1939. Tot i
que la contextualització històrica del contingut dels seus testimonis ens permet transitar
al llarg d’un període que va des de l’últim terç
del segle fins al moment actual, el més rellevant és que totes elles, majoritàriament nascudes a França, són hereves dels valors de la
II República Espanyola. Deu dones singulars
que han anat conformant la seva identitat
sota l’influx dels valors de la Segona República espanyola (1931-1936) i del llegat de la República en guerra (1936-1939) i se senten unides de manera infrangible a la memòria dels
seus avantpassats, a la seva història familiar.
L
 a CIBA
O
 rganitza: The Suffragettes SCG
Inscripcions a: suffragettesscg@gmail.com

Pompeu Lab
O
 rganitza: Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet

26 D’ABRIL • 18.30 h

Presentació

Una dona. De Judith Juanhuix, publicat
per Ara Llibres.
Judith Juanhuix és investigadora, doctora
en física i activista trans. En aquest llibre,
d’una honestedat i una bellesa literària
extraordinàries, reconeix haver passat per
la misèria de la violència, la culpa, la por
i el menyspreu de qui es creu superior
«per ser més igual a tothom». Però també
per totes les formes possibles de felicitat.
El seu trajecte vital és ple d’entrebancs i
de reptes per mostrar-se al món tal com
és: una dona que lluita contra una muntanya d’estigmes còmodament instal·lats
en la nostra societat. Una dona amb ganes de vida. Una dona trans. Una dona.
L
 a CIBA
O
 rganitza: Associació Colomenca de
Dones Àrtemis
Inscripcions a:
artemisdegramenet@gmail.com
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29 D’ABRIL • 18 h

Premi

Lliurament del XV Premi
Isabel Alonso de Relat Curt.
Acte de lliurament de premis de
la 15a edició del concurs literari
organitzat per la Coordinadora
d’Associacions de Dones, en
col·laboració amb l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet.
L
 a CIBA
Organitza: Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma de
Gramenet, en col·laboració amb La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista.
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7 DE MAIG • 12 h

9 DE MAIG • 19 h

Taula rodona

Presentació

Inventar la intimitat (usos literaris de
l’autobiografia). A càrrec de Begoña Méndez,
professora i escriptora, Luna Miguel, poeta i
periodista, Nadal Suau, escriptor i crític literari, i
Andrea Valdés, crítica literària i escriptora.
La intimitat és un espai de construcció de vincles
entre els individus i amb el món, però també el
primer escenari de les crisis que els assalten periòdicament. Els participants d’aquesta taula redona
parlaran sobre els intercanvis entre experiència i
escriptura, amb especial atenció a les metamorfosis que els vincles afectius han registrat els darrers
anys.

Atardecer en Zelandia. D'Isa Rubio, publicat per
Amazon KDP. A càrrec de l’autora i Petry Jiménez,
Tinenta d'alcaldessa de l'àrea de Participació
Ciutadana i Cultura.
Zelandia és el continent més jove del planeta. Ara, el
94% del seu terreny està sota la mar, protegit dels perills
i inseguretats que es troben en la superfície. Una zona
desconeguda que amaga en el seu interior més d’un milió d’històries. Atardecer en Zelandia és un poemari en el
qual es tracten diferents facetes de la vida d’una forma
senzilla, sensible i sentimental. Un viatge a l’illa de les
emocions. Pors, abraçades, somriures, cicatrius, capvespres i amor (propi i cap als altres). Poemes plens de vida,
carregats de sentiments que faran que s’estarrufi la teva
pell -i el teu cor-.

Pompeu Lab
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

P
 ompeu Lab
O
 rganitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

8 DE MAIG, D'11 a 14 h

MENUDA LLETRA
Festa del llibre Infantil
i Juvenil
Durant tot el matí el jardí de Can
Sisteré es convertirà en un espai
dedicat a la lectura i la literatura.
Caravanes de contes que venen
i se'n van per explicar històries
sobre rodes per gaudir de màgia,
contes, tallers, jocs, cançons.. i
moltes sorpreses més!
Amb la presència de les llibreries
de la ciutat.
J ardí de Can Sisteré

11 DE MAIG • 17 h

Conferència

A càrrec de Jacint Torrents,
professor de la Facultat d’Educació
de la Universitat de Vic.
Conferència al voltant dels articles
que Josep Sol va escriure al front
durant la Guerra Civil Espanyola.
M
 useu Torre Balldovina
O
 rganitzen: Aula de la Gent
Gran i Comissió Josep Sol
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18, 25 DE MAIG I 1 DE JUNY • 18 - 21 h

12 DE MAIG • 20 h

Taller

Presentació

Introducció a la narrativa creativa. Impartit per
Jordi Gol, professor d'Escriptura creativa a la
Universitat Autònoma de Barcelona i Codirector i
Cap de redacció de la revista Quimera.
A través de tres sessions de tres hores cadascuna,
els assistents podran apropar-se a les tècniques bàsiques de la narrativa: ―el punt de vista, el maneig del
temps, l’estil, presentació d’ortotipografia, etc.― per millorar els seus escrits.

Amantes de la vida (44 relatos). D'Antonio
Jaumandreu “Peponio” i Carlos Quesada,
publicat per El Mirall. A càrrec dels autors, de
l’editor i periodista Josep Maria Roca, director
d’El Mirall i Petry Jiménez, Tinenta d'alcaldessa
de l'àrea de Participació Ciutadana i Cultura.
Quaranta-cinc relats publicats en quaranta-cinc
mesos. El Mirall els recopila en un llibre. Dues
emocions lluitant per una paraula, pel centelleig
brillant d’un temps, d’una mirada al món que els
ha tocat viure. Dos homes i un destí.
A
 ura fòrum (Edifici Aura. Plaça de la Vila, 25)
Organitzen: El Mirall i Aura
C
 ol·labora: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

A
 teneu Línea 1 (Carrer de Sant Josep, 48)
O
 rganitzen: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Ateneu Línea 1
Inscripcions: jordigolcorzo@yahoo.es

24 DE MAIG • 19 h

Itinerari literari
12 DE MAIG • 19 h

Presentació

Heredarás la sangre. D'Óscar Esteban, publicat
per Universo de Letras - Ed.Planeta. A càrrec de
l’autor i de Cesc Vilà, amb música de Joaky.
Durant el cap de setmana de l’11 de setembre de
l’any 73 a Ibacache, un poble al nord de Santiago de
Xile, una família es reuneix a la hisenda familiar per
la malaltia del patriarca José d’Erm. Els records de
la desaparició de la mare Victòria divuit anys enrere
faran despertar vells records i lluites ajornades per
la distància entre els quatre fills i el seu pare. Allende viu els seus últims dies al Palau de la Moneda
mentre veu com el seu exèrcit es regira contra la
democràcia de la mà del general Pinochet. La lluita de classes aixecarà les misèries del poble xilè i
a l’interior de cada família, cada record ajornat. No
s’obliden els records ni les venjances. No s’hereten
solament els records, també la sang.
B
 iblioteca Singuerlín - Salvador Cabré
O
 rganitza: Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet
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La nostra natura vista per Josep Sol.
A càrrec de Jordi Valls.
Recorregut pels aspectes relacionats amb l’entorn
natural de la ciutat, el seu patrimoni i la seva història a través dels passatges il·lustratius de l’obra
literària de l’escriptor colomenc Josep Sol. Un
imaginari rural i paisatgístic revelador i evocatiu.
 iblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
B
Organitza: Comissió Josep Sol
Cal inscripció prèvia

24 DE MAIG • 19.30 h

Concert/recital

El blues d’elles.
Recital i concert sobre la història del Blues des d’un
punt de vista femení. La Queralt Albinyana ens ofereix
un repertori on farà un recorregut per les dones més
influents del Blues amb el seu trio. Espectacle destinat al públic familiar.
 a CIBA
L
Organitzen: Santako in Blues i La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista
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1 DE JUNY • 19 h

Presentació

26 DE MAIG • 19 h

Presentació

Les flors ho saben. De Roser Cano
Valls, publicat per Punto Rojo
Libros. A càrrec de l’autora i de
Núria Valls Molins, escriptora.
Un estiu, la Violeta, una noia de 26
anys, gràcies a un regal de la seva
mare i la seva àvia, viatja a l’Escala.
Allà descobrirà una casa, la casa del
matrimoni dels Rius amb un jardí que
l’enamora, i és en aquest paradís
d’aromes, plantes i flors on coneixerà
l’Antoine, un jardiner. Un dia senten
el soroll d’una porta que s’obre a la
casa, però el/la lladre és fugisser/a.
Al cap de poc, les notícies parlen de
la mort del senyor Rius en estranyes
circumstàncies. La Violeta i l’Antoine
s’endinsaran en un misteri amb moltes incògnites per resoldre. Però el
jardiner no és completament desconegut per a la Violeta, tot i que ella
encara no ho sap. Algú que ella coneix li descobrirà un secret amagat.
 entre d’Art Contemporani Can
C
Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
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Volar con una pluma. De Gloria Bosch,
publicat per Parnass ediciones. A càrrec
de l'autora i Petry Jiménez, Tinenta
d'alcaldessa de l'àrea de Participació
Ciutadana i Cultura.
Volar con una pluma és el que representa per a
la seva autora, Gloria Bosch, l'acte mateix d'escriure. Els poemes del llibre destil·len temes
tan diversos com el binomi amor/desamor,
els desitjos incomplerts, el pas del temps, la
solitud, les caigudes i els vols, la resiliència. En
els seus versos podem escoltar la veu d'una
dona "sense vels a la llengua" que escriu amb
urgència per no sucumbir, per cridar al món
que alguna cosa va malament o per fer d'altaveu de moltes dones i homes que lluiten per
canviar el seu destí. Volar
con una pluma és el setè
llibre de Gloria Bosch
que "escriu per perdre's
als boscos, per trobar-se
als versos, a la paraula".
 entre d'Art ContemC
porani Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

10 DE JUNY • 18 h

Teatre llegit

L’herència. A càrrec del Grup de teatre
llegit de l’Aula de la Gent gran del Centre
Excursionista Puig-Castellar.
Teatre La Colmena
Organitza: Centre Excursionista Puig-Castellar
Col·labora: La Colmena
Amb el suport de: l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

11 DE JUNY • 11 h

Festival cultural
multidisciplinar

Festival Pedro Cano
Pedro Luis Cano Moreno, productor, músic, poeta i regidor
de Santa Coloma de Gramenet
va ser un referent de la vida cultural de la ciutat, implicat i compromès amb una població que
sentia i estimava. Per això volem retre homenatge a la seva
memòria a través d’un festival,
obert a tota la ciutadania, que reivindiqui el seu llegat en els diferents aspectes
de la seva trajectòria vital: musical, literària, artística, política, social i ciutadana.
Durant més de dotze hores el públic colomenc podrà gaudir de recitals de
poesia, set hores de concerts, gastronomia, graffiti, teatre, una exposició, una
projecció d’audiovisuals i una mostra solidària.
 entre de Recursos Juvenils Mas Fonollar
C
Organitzen: Asociación Amigos de Pedro Cano i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

12 DE JUNY • 12 h

Vermut musical/Presentació

La Funcionalidad del Rompeolas. De Yasmina
Gea Núñez, publicat per Chiado Editorial.
A càrrec de l’autora i el poeta i escriptor
Cesc Vilà. Al llarg de la presentació es faran
actuacions musicals i lectures.
Una escullera és una estructura marítima la finalitat de la qual és protegir la costa de l’acció
de les onades del mar. De la mateixa manera
actua la poesia amb nosaltres: ens protegeix de
les adversitats quotidianes de la vida. Els textos d’aquest llibre són un salvavides enmig del
naufragi, però també la força aclaparadora dels
encontres amb la família, la passió i l’amistat.
 entre d’Art Contemporani Can Sisteré
C
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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ABRIL

DEL 25 DE MARÇ AL 13 D’ABRIL

Exposició

Mirades de futur: els somnis i
inquietuds del jovent i la seva
emancipació, de l’Associació Punt de
Referència
Una mostra que permetrà entendre com
el jovent tutelat expressa, a través de les
fotografies, les seves preocupacions, reptes i somnis de futur.
Biblioteca del Fondo

6 D’ABRIL • 18 h

Hora del conte

Nangilima: els contes de l’Astrid
Lindgren
Cinc històries basades en la vida i l’obra
de l’autora de Pippi Langstrump.
A càrrec de la Sherezade Bardají. Activitat familiar (+3 anys).
Biblioteca Can Peixauet

22 D’ABRIL • 19 h

Cinema d’adults

El hombre invisible
Basada en la novel·la de H.
G. Wells. Cecília refà la seva
vida després de saber que
la seva anterior parella, un
maltractador reincident, ha
mort. Però aviat comença a
sospitar que en realitat potser segueix encara viu.
Biblioteca Singuerlín –
Salvador Cabré

23 D’ABRIL • 11 h

Cinema familiar

Pinocho
Adaptació de la clàssica
història Les aventures de
Pinotxo de l’escriptor italià
Carlo Collodi.
Biblioteca Singuerlín –
Salvador Cabré

DEL 25 D’ABRIL AL 13 DE MAIG

Exposició

20 D’ABRIL • 18 h

Hora del conte

El príncep que volia portar vestit
De forma casual, el príncep Fim es posa
el vestit d'una donzella de la cort i... sorpresa! es veu tan afavorit que decideix
que a partir d'aquell instant sempre durà
vestit. A càrrec de la seva autora, la colomenca Patrícia Vilar Ruiz. Activitat familiar (+3 anys).
Biblioteca Can Peixauet
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Dones de la mar de Sandra Uve
Una exposició de la il·lustradora i escriptora Sandra Uve sobre 20 dones científiques,
activistes mediambientals i algunes inventores vinculades als oceans.
Biblioteca Can Peixauet

26 D’ABRIL • 19 h

Club de lectura Josep Sol

Una adolescència
Una adolescència és el segon llibre de
Josep Sol, on tracta en forma de dietari lliure la joventut d’un personatge alter ego de l’escriptor. La relació intensa
amb la natura, amb l’existència plena, el
desvetllament de l’amor, el desengany,
la incomprensió dels pares, la injustícia,
la solidaritat, la consciència plena amb
l’entorn.
Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré

28 D’ABRIL • 18 h

Hora del conte

Qui no té nas?
En Tito, el pallasso del Graaan Circ Xic,
perd el seu nas, nasset, nassiró i no el
troba al sarró! A càrrec de la Mon Mas.
Activitat familiar (+3 anys).
Biblioteca Singuerlín – Salvador
Cabré

28 D'ABRIL • 19 h

Presentació de llibre

Trencant barreres. Dones pioneres a
la Catalunya del segle XX, de Soledad
Bengoechea
El segle XX ha estat el segle de les dones.
En un procés no lineal, amb avenços i retrocessos, en els albors
del segle XXI s’ha vist
com s’han superat tants
preconceptes, prejudicis i tabús. Conferència
a càrrec de Soledad
Bengoechea, autora del
llibre.
Biblioteca Can
Peixauet

MAIG

10 DE MAIG • 18 h

Hora del conte

Jo vaig amb mi
Una nena li agrada un nen,
però el nen no es fixa en
ella. Què pot fer? Els seus
amics li aconsellen de tot:
que es tregui les cues, les
ulleres, el somriure, les pigues, les ales, que no sigui tan xerraire,
però, amb tant treure’s coses la nena
se n’adona que ja no és ella. A càrrec de
la Gina Clotet. Activitat familiar (+3 anys).
Biblioteca del Fondo

18 DE MAIG • 18 h

Hora del conte

Sota les onades
De vegades, el mar resta en calma tot llis
i la seva monòtona immensitat avorreix
al Pirata Safata de Plata. De sobte el vent
infla la vela del vaixell: Tresor a la vista!
A càrrec de la Mon Mas. Activitat familiar
(+3 anys).
Biblioteca Can Peixauet

19 DE MAIG • 18 h

Hora del conte

Pallassa Priska
Aquest és un conte divertit i entranyable, on la
seva protagonista, la pallassa Priska, despistada
de mena, sempre oblida
el seu nas màgic per tot
arreu. Sessió de l’hora del conte acompanyada amb un taller de maquillatge. A
càrrec de l’Eva González. Activitat familiar (+3 anys).
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
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DEL 24 DE MAIG AL 17 DE JUNY

Exposició

Espais pensants
El fotògraf Carles Rodríguez i Marín ens
mostra una sèrie de retrats d’escriptors/es
en el lloc on comença tot, treballen, creen,
on es cuina el relat.
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

25 DE MAIG • 18.30 h

Espectacle

Poemes visuals
Un espectacle generós, ple de tendresa,
que omple cada racó de l’escena d’un
virtuosisme inusual. L’espectacle s’inspira en la màgia dels poemes visuals del
poeta català Joan Brossa.
Activitat adreçada a tot tipus de públic. A
càrrec de la Cia. Jordi Bertran.
Biblioteca Singuerlín – Salvador
Cabré

JUNY

Biblioteca del Fondo

Hora del conte

Tots els dimarts, 18 h

Hora del conte

2 DE JUNY • 18 h

Bum i el llibre màgic de les fades
Una tarda de pluja en Bum escolta la
història de la Biblioteca màgica de les
fades i del Llibre màgic que va salvar la
fada Flor de neu.
A càrrec de la Companyia Homenots.
Activitat familiar (+3 anys).
Biblioteca Singuerlín – Salvador
Cabré

2 DE JUNY • 20 h

Cicle Poesia Kanalla

Quijotes pendencieros, macarras y
urbanos
Un viatge per les passions humanes a
través d’una passarel·la poètica on transitaran personatges “pendencieros, fanfarrones, macarras, patéticos…”
A càrrec de Dani Orviz, poeta, vídeo-artista, performer, caricato i comunicador.
Adreçat al públic jove i adult.
Cocktails Tavern Artcafe (C. St Jeroni
33)
Organitza: Biblioteques de Santa Coloma de Gramenet (BISC)

Llegim en veu alta acompanyats
Per a públic adult
5 i 26 d’abril i 10 i 24 de maig, 19 h

Biblioteca Central
Club de lectura Llegir el teatre
A càrrec d’Andreu Banús (La Colmena)
6 d’abril i 11 de maig, 19 h

Club de lectura de narrativa

Club de lectura de narrativa
contemporània d’Àsia
19 d’abril i 24 de maig, 19h

Club de lectura de novel·la
romàntica

27 d’abril i 25 de maig, 19 h

Obertes les inscripcions

English book club

Biblioteca Singuerlín

A càrrec de Rafal Burgos
1 d’abril i 6 de maig, 19 h

Club de lectura fàcil

A càrrec de l’Heura
25 d’abril i 23 de maig, 18 h

Clubs de lectura infantils

Grumets (6 – 8 anys): 19 d’abril i 24 de
maig, 18 h
Corsàries (9 – 12 anys): 21 d’abril i 26
de maig, 18 h

Hora del conte

Tots els dijous, 18 h

Club de lectura infantil (7-10 anys)
6 i 27 d’abril i 11 i 25 de maig, 17.30 h

Club de lectura d’adults
26 d’abril i 17 de maig, 19 h

Laboratori de lectura
5 d‘abril i 24 de maig, 18 h

Taller infantil

Biblioteca Can Peixauet
Hora del conte

Dimecres 20 d’abril

Laboratori de lectura

4 de maig i 1 de juny (cal inscripció
prèvia)

Club de lectura d’adults
26 d’abril i 31 de maig

26 d’abril, 10 de maig i 31 de maig

INSCRIPCIÓ A TOTS ELS
CLUBS I LABORATORIS DE
LECTURA:
Cal inscripció prèvia a
qualsevol de les biblioteques
de la ciutat, presencial, per
telèfon o escrivint un correu
electrònic.

Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Xarxa de Biblioteques de la Ciutat

20

21

MARÇ

24 CEP, 19 h
25 Bibl. del Fondo, fins el 13
d'abril

31 Llibreria Carrer Major,
18.30 h

ABRIL

01
01
06
06
19
20

Presentació. Àlies Camallonga de Sílvia Terol
Exposició. Mirades de futur: els somnis i inquietuds del jovent
i la seva emancipació, de l’Associació Punt de Referència
Club de lectura. Junil a a les terres dels bàrbars de JoanLluís Lluís

La CIBA, 18 h

Espectacle. La petita Capmany

Teatre La Colmena, 18 h

Teatre llegit. Ha passat una oreneta de Cecília A. Mantua

La CIBA, 18 h

Exposició, conferència i peça teatral. l’Any Victòria Pujolar Amat

Bibl. Can Peixauet, 18 h

Hora del conte. Nangilima: els contes de l’Astrid Lindgren

Pompeu Lab, 19 h

Presentació. Retorn al laberint d'Àngel Pla

La Ciba, 19 h

Recital. Dones llegeixen poesia de dones amb Cèlia
Sánchez-Mústich

20 Bibl. Can Peixauet, 18 h
20 Museu Torre Balldovina,

Hora del conte. El príncep que volia portar vestit

21 Pompeu Lab, 19 h
22 Bibl.Singuerlín – Salvador

Presentació. Voces para una biografía de Carlos Cano

19 h

Cabré, 19 h

Presentació. La laguna de Chelo Arroyo

Cinema d’adults. El hombre invisible

Festa. Sant Jordi
23 Plaça de la Vila, 11 h
23 Bibl. Singuerlín – Salvador Cinema familiar. Pinocho
Cabré, 11 h

25 Pompeu Lab, 18.30 h

Presentació. Superant el desencís i altres relats de Núria
Valls Molins

25 Bibl. Can Peixauet, fins al

Exposició. Dones de la mar de Sandra Uve

26 La CIBA, 18.30 h
26 Bibl. Singuerlín

Presentació. Una dona de Judith Juanhuix

28 Bibl.Singuerlín – Salvador

Hora del conte. Qui no té nas?

13 de maig

– Salvador Cabré. 19 h
Cabré, 18 h

22

Club de lectura Josep Sol. Una adolescència

28 La CIBA, 19 h
28 Bibl. Can Peixauet, 19 h

Presentació. Hijas del Exilio de María Pilar Molina Javierre

29

Premis. Lliurament del XV Premi Isabel Alonso de Relat Curt

La CIBA, 18 h

Presentació. Trencant barreres. Dones pioneres a la
Catalunya del segle XX, de Soledad Bengoechea

MAIG

07 Pompeu Lab, 12 h

Taula rodona. Invertar la intimitat amb Begoña Méndez,
Luna Miguel, Nadal Suau, Andrea Valdés

08 Jardí de Can Sisteré,

Menuda Lletra

09 Pompeu Lab, 19 h
10 Bibl.del Fondo, 18 h
11 Museu Torre Balldovina,

Presentació. Atardecer en Zelandia d'Isa Rubio

d'11 a 14 h

17 h

12 Bibl. de Singuerlín, 19 h
12 Sala Aura, 20 h

Hora del conte. Jo vaig amb mi
Conferència sobre Josep Sol de Jacint Torrents
Presentació. Heredarás la sangre d'Óscar Esteban
Presentació. Amantes de la vida (44 relatos) de Carlos
Quesada i Antoni Jaumandreu "Peponio"

Taller. Introducció a la narrativa creativa de Jordi Gol
18 Ateneu Línea 1, 18 h
Hora del conte. Sota les onades
18 Bibl. Can Peixauet, 18 h
19 Bibl. Singuerlín – Salvador Hora del conte. Pallassa Priska
Cabré, 18

24 Bibl. Singuerlín – Salvador Exposició. Espais pensants
Cabré, fins al 17 de juny

24 Bibl. Singuerlín - Salvador Itinerari literari. La nostra natura vista per Josep Sol de
Cabré, 19 h

Jordi Valls

Concert/recital. El blues d’elles de Queralt Albinyana
24 La CIBA, 19. 30 h
Taller. Introducció a la narrativa creativa de Jordi Gol
25 Ateneu Línea 1, 18 h
25 Bibl. Singuerlín – Salvador Espectacle. Poemes visuals
Cabré, 18.30 h

26 Can sisteré, 19 h

Presentació. Les flors ho saben de Roser Cano Valls

JUNY

Taller. Introducció a la narrativa creativa de Jordi Gol
01 Ateneu Línea 1, 18 h
01 Centre d'Art Contemporani Presentació. Volar con una pluma de Gloria Bosch
Can Sisteré, 19 h

02 Bibl. Singuerlín – Salvador Hora del conte. Bum i el llibre màgic de les fades
Cabré, 18 h

02 Cocktails Tavern Artcafe,

Cicle Poesia Kanalla. Quijotes pendencieros, macarras y
urbanos

10 Teatre La Colmena, 18 h
11 CRJ Mas Fonollar,

Teatre llegit. L'herència

12 Can Sisteré, 12 h

Vermut musical / presentació. La funcionalidad del rompeolas
de Yasmina Gea

20 h

d'11 a 23,30 h

Festival multidisciplinar Pedro Cano
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Disseny: VOLTA. Il·lustracions: Víctor Clemente.

