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Aquest mes de setembre, l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet posa en marxa una nova edició del cicle de
difusió de la literatura Paraula de Santa Coloma, que arriba
carregat de sorpreses i activitats literàries a les quals podreu
assistir, des d'ara i fins al mes de desembre, en els diferents
equipaments culturals i a diverses ubicacions de l'espai públic
de la ciutat.
Com ja és habitual, el gran protagonista d'aquest cicle serà
el llibre, en totes i cadascuna de les seves variants i formats.
Gaudirem de nombroses presentacions i xerrades al voltant
de la creació i la producció literària, i coneixerem obres de
temàtiques molt variades, adreçades a públics diversos i, en la
majoria de casos, identificades amb el talent literari colomenc.
D'altra banda, la programació d'aquesta edició del Paraula
de Santa Coloma inclourà també espectacles teatrals, visites
guiades, recitals poètics i altres activitats relacionades amb
el foment de la lectura i la creació literària que, estic segura,
entusiasmaran tothom.
Com no pot ser d'una altra manera, la nostra xarxa de
biblioteques no faltarà a aquesta cita i omplirà les seves
sales amb propostes culturals ben diverses i per a tots els
públics: conta-contes, xerrades, tertúlies, tallers, exposicions,
projeccions, entre altres.
Aquesta tardor, continuem fent-nos ressò de la literatura amb
segell i talent colomenc!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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13 d’octubre, 19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Meraki. Poesía y
Kardio

29 de setembre, 19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

De Verónica Zapata, publicat per Talón de Aquiles.
Presentació a càrrec de
l’autora i de Julio Rosales,
coach

Las mujeres de negro.
Una historia feminista
de dos heroínas
De Carmen Andújar, publicat per Con M de Mujer.
Presentació a càrrec de
l’autora i de l’escriptor
Salva Redón

28 de setembre, 19 h
OBRA DE TEATRE

L’adversari
D’Emmanuel Carrère,
dirigit per Julio Manrique
i representat per Pere
Arquillué
El mes de gener de l’any
1993 Jean-Claude Romand
va matar la seva dona, els
seus fills, els seus pares,
el seu gos i va intentar
suïcidar-se, sense aconseguir-ho. Durant els dies
següents es va saber que
no era metge, com tothom
creia. Tampoc era ni espia
ni traficant, com al principi
es va pensar, sinó que es
passava els dies al cotxe, a
les àrees de servei de les
autopistes. Quan va comprendre que estava a punt
de ser descobert, va preferir matar els seus abans
que enfrontar-se amb les
seves mirades.
Lloc: Teatre Sagarra
Preu: 15 €
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
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És la història de dues
dones que s’uneixen per
a ajudar-ne d’altres que
es troben en situació de
violència de gènere. La novel·la recorre les aventures
d’aquestes dues heroïnes,
alhora que ens ensenya
dades històriques sobre la
violència de gènere i la situació de les dones a través
dels segles, exposant les
desigualtats socials amb les
quals sempre s’han trobat.
Lloc: Biblioteca Central
Organitza: l'autora i
l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet

9 d’octubre, 11 h
VISITA GUIADA I ESPECTACLE

Les veus de les bugaderes a l’antic Safareig
públic

6 d’octubre, 18.30 h
CLUB DE LLIBRE

Trobada i conversa
amb l’autor
Alejandro Palomas
L’escriptor català Alejandro
Palomas (Barcelona, 1967)
és llicenciat en filologia
anglesa per la Universitat
de Barcelona i màster en
Poesia al New College de
San Francisco. És traductor
literari en diverses editorials i també condueix tallers
d’escriptura creativa, a més
de col·laborar en diferents
mitjans de comunicació.
Trobada moderada per
Sílvia Cantos.
Lloc: Biblioteca Central
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

A càrrec de Rosa Vendrell, llicenciada en Comunicació i
dinamitzadora cultural
Visita a l’antic Safareig públic de Santa Coloma, en el marc
de les Jornades Europees de Patrimoni, on tindrà lloc un
espectacle cultural-musical que reivindica els safareigs
com espais de memòria col·lectiva i la bugada com una feina primordial en la cura de la vida. Una bugada engrescadora i alliberadora. Activitat gratuïta amb places limitades.

Meraki és un lloc fet amb
amor i creativitat, posant-hi
l’ànima, on no existeix el
temps. És igual quan va
passar, si està passant o
passarà, i torna a començar, perquè els sentiments
sempre són aquí i són
universals i inalterables.
Lloc: Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

Lloc: antic Safareig públic (plaça de Montserrat Roig)
Inscripcions: museutorreballdovina@gramenet.cat
o al telèfon 93 385 71 42
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

16 d’octubre, 19 h
IX PREMIS DE TEATRE BREU CARRO DE BACO
Gala d’entrega de premis de dramatúrgia a càrrec de la companyia de teatre Carro de Baco
Els premis de dramatúrgia de Carro de Baco s’han convertit en una cita anual ineludible
per als dramaturgs i dramaturgues en llengua castellana i catalana. En aquesta ocasió es
posaran en escena les dues obres guanyadores d'aquesta edició: Nuestra profunda oscuridad
de Josep Rimbau i Los celos de Edipo de José Manuel Serrano. Completarà la gala teatral la
posada en escena d'algunes de les peces que van rebre un esment especial.
Lloc: Teatre Sagarra
Organitza: Carro de Baco amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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21 d’octubre, 19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Si no fos la guerra...!
De Jacint Torrents, publicat per Editorial Neopàtria, sobre escrits de Josep
Sol. Presentació a càrrec de Jacint Torrents, llicenciat en Llengua i Literatura
catalanes, i de la Dra. Maria Campillo,
historiadora de la literatura de la
Guerra Civil
Aquest llibre recull un conjunt d’articles
de l’escriptor Josep Sol (Santa Coloma
de Gramenet, 1909-1982), enviats des
del front de guerra a la revista Meridià
(1938-1939). En les difícils circumstàncies
de la Guerra Civil, per fugir una estona
dels desastres, de la penúria, de la fam i
de la mort, Josep Sol va escriure les seves
millors pàgines, quan observava i descrivia els paisatges i la gent per on la deriva
de l’exèrcit republicà, que el va mobilitzar,
el feia passar.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Organitza: Comissió Josep Sol i l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet

27 d’octubre, 18.30 h

3 de novembre, 17.30 h

CLUB DE LLIBRE

RECITAL POÈTIC

Trobada i conversa
amb l’autor Kiko
Amat
El periodista i escriptor Kiko Amat (Sant Boi
de Llobregat, 1971) va
començar la seva marxa
literària l’any 2003 amb la
publicació de El día que me
vaya no se lo diré a nadie i
va continuar amb novel·les
com Cosas que hacen BUM
o Antes del huracán, entre
d’altres. En aquesta ocasió
ens parlarà dels seus dos
darrers llibres: Los enemigos. Cómo sobrevivir al odio
y aprovechar la enemistad i
Revancha.

El poder de la paraula lila
A càrrec de la Brigada Lila
El poder de la paraula en les
noves generacions és alliberador i transformador. La paraula
connecta amb l’exterior i amb
l’interior de cadascú, a la vegada
que ens reconeix en els nostres
propis sentiments. En aquesta ocasió, la Brigada Lila ens
prepararà un assortiment de poemes, cançons, versos i
fragments de narracions que ens trastoquen, ens alegren
i ens fan reviure. Anima’t i participa en aquesta “Jam de
paraules liles!”
Lloc: La CIBA. Espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista
Organitza: Brigada Lila

Lloc: Biblioteca Central
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

27 d’octubre, 18 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

De magos y mineros
(Una historia de Plutón)
De Mateo Rello, publicat per Libros de Aldarán. Presentació a càrrec de l’autor i del
grup de teatre Lauta
Amb un llenguatge complex i imaginatiu, i des
d’un profund compromís amb la veritat, aquest
llibre ens posa davant els ulls una impugnació
general al discurs oficial de la democràcia i planteja una pregunta urgent: és realment civilitzada
una societat en la qual convivim amb persones
que viuen de les escombraries o que no existeixen legalment perquè no tenen papers?
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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3 de novembre, 19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Siempre se puede
D’Antonio Trasmonte de San Miguel, publicat per Amazon. Presentació a càrrec de l’autor
El matí del 24 de juny de 2018, Santa Coloma de Gramenet
s’aixeca amb l’aparició d’un cadàver semisoterrat en un
nínxol de l’assentament iber del Puig Castellar. Ha aparegut amb signes de violència i sense cap indici que permeti
la seva identificació, excepte un anell en un dels dits i
una miniatura de la Dama d’Elx al costat del cos. Intriga
policial, impulsos desinhibits, emocions desbocades i molta
aventura.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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12 de novembre, 13 h

5 de novembre, 11 h
ITINERARI GUIAT

RECITAL, VERMUT

Un viatge per la Santa
Coloma de Josep
Maria de Sagarra

Recital de poesia kanalla,
a càrrec de Salva Soler

Itinerari guiat per descobrir diferents indrets de la
ciutat relacionats amb la
família Sagarra: la Torre
Sagarra (o Balldovina), la
plaça i el Mercat Sagarra
i els carrers adjacents, la
plaça de la Vila i l’Ajuntament, el Teatre Sagarra o el
riu Besòs. L’itinerari anirà
acompanyat de la lectura
de textos de l’escriptor
Josep Maria de Sagarra,
triats acuradament, per fer
un viatge a la Santa Coloma
dels segles XIX i XX.
Punt de trobada: Museu Torre
Balldovina
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

Directo!

10 de novembre, 19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Loren, mi causa

5 de novembre, 18 h
ESPECTACLE POÈTIC

Nedo Blau
A càrrec de Marta Pérez, Aida González i Valeria
Feigan
Projecte multidisciplinari que agermana literatura, música i dansa a càrrec de Marta Pérez Sierra (poeta), Aida
González (dansa) i Valeria Feigan (música). L’espectacle
es basa en poemes dels llibres Escorcoll, Punta de plom
i En brut, i en microrelats del llibre Compte amb el buit,
tots ells escrits per Marta Pérez Sierra.
Lloc: La CIBA, Espai de recursos per a dones, innovació i economia
feminista
Organitza: Òmnium Santa Coloma i Amics de la Sardana

De Mar Augusto, publicat
per Universo de Letras
(Editorial Planeta). Presentació a càrrec de l’autora i de Petry Jiménez,
Tinenta d'Alcaldessa de
l’Àrea de Participació Ciutadana, Cultura i Esports
Loren, mi causa narra la història de dues dones passionals i sense tabús que
lluiten per aconseguir els
seus somnis, ambdues amb
un gran potencial i intel·ligència. A poc a poc, van
creant un vincle afectiu que
serà capaç de canviar les
perspectives de cadascuna.
Al final, la vida no es mesura en temps, sinó per les
emocions que et provoquen
les persones, les situacions.
Molts de nosaltres estem
vius gràcies a l’amor i, dins
de cadascun de nosaltres,
alberguem moltes emocions exposades en això.

Recital, vermut sense
etiquetes on els poemes cobren vida i es transformen
tant en jocs com en històries plenes de sinceritat,
adrenalina, emoció, humor
i energia. Directo! viatja a
través de temàtiques tant
diverses com l’educació, el
(des)amor, la crítica social,
l’humor, la filosofia, el sexe,
el naixement, la mort,
l’esperança i, en definitiva,
tot allò que ens fa éssers
humans, jugant amb estils
molt diversos: prosa poètica, aforismes, improvisació,
poesia urbana i clàssica.
Lloc: Biblioteca Central
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

13 de novembre, 12 h
RECITAL POÈTIC

Polis poètica
A càrrec de diverses autores i autors
Hi intervindran Xènia
Dyakonova (poeta russa),
Corina Oproae (poeta romanesa), Nariné Ayvazyan
(traductora de l’armeni),
Carlos Vitale (poeta argentí)
i alumnat del CPNL L’Heura.
Cada participant ho farà en
la seva llengua materna i
en català.
Lloc: glorieta dels jardins de la
Torre Balldovina
Organitza: Òmnium Cultural
i Centre Excursionista
Puigcastellar, amb la
col·laboració del CPNL L’Heura

Lloc: Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
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18 de novembre, 19 h

24 de novembre, 19 h

OBRA DE TEATRE

Carrer de Txernòbil

PRESENTACIÓ DE LLIBRE

De Svetlana Aleksiévitx, dirigida per Joaquim Armengol

El arte de mirar las nubes
De Laura Jareño, autoeditat. Presentació
a càrrec de l’autora i dels poetes Jordi
Valls i Princesa Inca.

Carrer de Txernòbil és un monòleg creat a partir del testimoni de la Ljudmila Ignatenko, la dona d’un dels bombers
difunts arran del desastre nuclear de Txernòbil del 1986 a
la ciutat de Prypiat, recollit i escrit per Svetlana Aleksiévitx
al seu llibre La pregària de Txernòbil. La veu de la Ljudmila,
d’una transparència i intensitat corprenedores, esdevé un
exemple d’amor grandiós i el testimoni únic d’una terrible
experiència familiar que avui és un emblema universal de
com sobreviure a l’horror.

16 de novembre, 19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Pierre Peuchmaurd.
Donde baila el polvo
amarillo (antología)

Lloc: Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
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Lloc: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

Lloc: Teatre Sagarra.
Preu: 10 €
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

25 de novembre, 18 h
REPRESENTACIÓ DE
TEATRE LLEGIT

Editat per Jean-Yves Bériou i publicat per Animal
Sospechoso. Presentació
a càrrec de l’editor
Jean-Yves Bériou i de
Juan Pablo Roa, poeta i
editor d’Animal Sospechoso
Pierre Peuchmaurd (París,
1948 - Brive, 2009) va descobrir la poesia molt aviat,
a través de lectures de poetes com Lorca o Cendars.
Amb alguns surrealistes va
fundar Éditions Maintenant,
on va publicar les seves
primeres plaquettes, i l’any
1990 va fundar l’editorial
Myrddin, on va publicar
llibres de Louis-François
Delisse, Jacques Izoard, Eugéne Savitzkaya, Matthieu
Messagier i Antonio Gamoneda, entre d’altres.

Poemari il·lustrat per Laura Jareño sobre la
quotidianitat, la natura, l’art i la vida. En el
transcurs de la presentació, José Jareño i
Javi Jareño acompanyaran amb veu i música la lectura d’alguns dels poemes del llibre.

Tots bojos per una
torre
De J. Ferreró i Martí,
adaptat per Antoni Rovira
Acte inclòs en el programa
del Correllengua de Santa
Coloma de Gramenet

18 de novembre,
19.30 h
ACTE DE CLOENDA

Dona’m corda!
Del Centre Excursionista
Puigcastellar
L’acte inclourà la xerrada Passat, present i futur
del Centre Excursionista
Puigcastellar, a càrrec dels
membres de la Junta actual,
i la presentació de la revista
extraordinària Breu història
gràfica del Centre Excursionista Puigcastellar.
Lloc: Museu Torre Balldovina
Organitza: Centre Excursionista
Puigcastellar

Lloc: La Colmena
Organitza: Centre Excursionista
Puig Castellar - Correllengua

26 de novembre, 20 h
OBRA DE TEATRE

Lorca en femení
Dirigida per Francia Gajardo i Verónica Ramírez, representat per Alquimistes Teatre
Aquest recorregut a través de les peces teatrals, les
cançons i els versos més emblemàtics de Lorca, ens permet entreveure les passions humanes envers la realitat
femenina en una societat patriarcal i masclista. L’amor, el
desamor, la vida, la mort, la llibertat, l’opressió, són forces
oposades que lluiten per governar dins d’aquest univers
femení, on els desitjos i els instints predominen, deixant
sense cabuda a la raó.
Lloc: Teatre Sagarra
Preu: 5 €
Organitza: Associació Alquimistes Teatre, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i del Fons Social La Caixa
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PROGRAMACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - Xarxa Municipal de Biblioteques
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Space Jam: noves
llegendes (Space
Jam: A New Legacy)

a càrrec d'Ecometròpoli

Amantes de la vida
(45 relatos)

Lloc: Centre d’Art Contemporani
Can Sisteré
Organitzen: Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet
i El Mirall

3 d’octubre, 18 h
La granota Carlota

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE

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.

8 d’octubre, 11 h

HORA DEL CONTE

30 de novembre, 19 h

D’Antonio Jaumandreu
“Peponio” i Carlos Quesada, publicat per El Mirall.
Presentació a càrrec
dels autors, de l’editor i
periodista Josep Maria
Roca, director d’El Mirall i
de Petry Jiménez, tinenta
d'alcaldessa de l’Àrea de
Participació Ciutadana,
Cultura i Esports.

Octubre

15 de desembre, 19.30 h
RECITAL POÈTIC

Vetllada poètica
A càrrec dels components del Grup de Cultura del CEP i
de l’Orfeó Tanit
La 30a Vetllada Poètica comptarà amb poemes editats i
nous a càrrec de rapsodes de la ciutat. Cançons, música i
contes.
Lloc: Centre Excursionista Puigcastellar
Organitza: Centre Excursionista Puigcastellar

La granota Carlota vivia en un petit estany
a la vall d’una muntanya. Cada matí al despertar, des del Nenúfar on dormia, mirava
el seu reflex a l’aigua per tal d’empolainar-se i posar-se ben bonica. Activitat organitzada amb motiu del Dia Internacional
de l’Hàbitat, i inclosa en el projecte Parcs i
Biblioteques.
Lloc: Biblioteca Central

7 d’octubre, 19 h
CINEMA D’ADULTS

Una joven
prometedora
(Promising Young
Woman)
Regne Unit – VOSE - 113’ –
No recomanada per a menors de 16 anys
Thriller. La Cassie tenia un futur brillant fins
que un incident desagradable va truncar
la seva carrera. Ara res a la seva vida és el
que sembla; és intel·ligent i audaç i viu una
doble vida de nit. La Cassie té l’oportunitat
de corregir tot el que no va sortir bé en el
seu passat venjant-se dels culpables.

CINEMA FAMILIAR

EEUU – 120’ – Apta per a
tots els públics
Animació / Fantàstic. La superestrella de la NBA, LeBron James, s’uneix
a Bugs Bunny i a la resta dels Looney Tunes
en aquesta seqüela.
Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

10 d’octubre, 18 h
HISTÒRIA I MÚSICA

Músiques per
explicar: el que ens
diu la música
A càrrec de Berta Rubio
Centrat en les bandes sonores d’Elmer Bernstein, aquest taller ens
portarà a convertir-nos en exploradors,
pirates o delicades flors que obren els
seus pètals, i a descobrir quantes coses
es poden explicar gràcies a la música i al
moviment del cos. Activitat familiar.
Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions: b.sta.colomag.c@diba.cat o al telèfon
934661551

Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
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11 d’octubre, 17.30 h

21 d’octubre, 19 h

24 d’octubre, 18 h

28 d’octubre, 19 h

HORA DEL CONTE

CINEMA D’ADULTS

HORA DEL CONTE

DOCSBARCELONA

El drac del riu

Pequeño país (Petit
pays)

Quan hi havia
gegants

Rebellion

França – VOSE – 107’ – No recomanada per a menors de 16 anys

A càrrec de Mon Mas
Conten i diuen, diuen hi
conten que de gegants n’hi
havia de bons i de dolents. En Xucla-rius i
en Sotraga-muntanyes... el Gegant de Tres
Caps, el Fort Farell i el Pare Janàs, que tenia
set pams de boca i set pams de nas, i un ull
com un sedàs. Activitat familiar (+3 anys).

Documental. Accés inèdit al nucli dur del
grup Exctintion Rebellion que lluita contra el
canvi climàtic. El documental retrata l’eufòria
inicial, els dilemes morals i l’augment dels
conflictes per prendre decisions consensuades a mesura que el moviment creix. La
tensió interna s’ajunta amb la pressió policial
i política per desestabilitzar el col·lectiu.

Lloc: Biblioteca Central

Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

26 d’octubre, 18 h

Novembre

A càrrec d’Eva
González
El drac del riu és un
conte tradicional, amb
prínceps i princeses, reis i
reines, fades i mags, bruixes i bruixots, soldats, pirates, un drac, un riu, uns gats, etc.,
que introdueix els nens i nenes en el màgic
món de la representació teatral. Activitat
familiar (+3 anys).
Lloc: Biblioteca del Fondo

Drama. En Gabriel té 10 anys i viu en un
còmode veïnat d’expatriats a Burundi, el seu
“petit país”. És un nen feliç i despreocupat,
que viu aventures quotidianes amb els seus
amics i la seva germana petita. De cop i
volta, l’any 1993, les tensions en el país veí,
Ruanda, esclaten i posen en perill tant la seva
família com la seva innocència.
Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

15 d’octubre, 11 h
CONTES PER A NADONS

Contes amb olor de
cel blau
A càrrec de Sherezade
Bardají
Espectacle de contes amb
objectes. Ocells que neixen, creixen i volen
per descobrir un món ple de sons, de
textures i d’olors. Seu i escolta aquestes
històries. Llavors, les teves ales creixeran!
Activitat familiar (0-3 anys).
Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions: b.sta.colomag.c@diba.cat
o al telèfon 93 466 15 51

19 d’octubre, 18 h
HORA DEL CONTE

El coet invisible.
Contes per volar
A càrrec de Sherezade
Bardají
A vegades, els contes poden convertir-se
en l’ombra d’un drac gegant que vola sense
parar o en la bruixa dels nostres malsons.
Històries que poden aparèixer en qualsevol moment i que brillen amb llum pròpia.
Activitat familiar (+3 anys).
Lloc: Biblioteca Can Peixauet

22 d’octubre, 12 h
HORA DEL CONTE
ESPECIAL ESPECTACLE DE
TITELLES

L’amic
A càrrec de Penjimpenjam Titelles
La Maria és una nena que s’avorreix i decideix buscar un amic. Per ella un amic és
«algú a qui tinc sempre ganes de veure per
jugar i perquè m’expliqui l’últim acudit que
ha après!» En la seva espera arriba en Lluc.
Un nen baixet, de color blau i molt diferent
d'ella. Dins la Fira d’entitats de
Solidaritat i Cooperació
Lloc: Biblioteca Central

22 d’octubre, 11 h
PEL·LÍCULA

Bob Esponja, un héroe
al rescate (The SpongeBob
Movie: Sponge on the Run)

EEUU – 91’ – Apta per a tots els públics

Animació / Comèdia. Els amics són el més
important per a Bob Esponja, i no dubtarà a
sortir de la comoditat de casa seva per anar a
un món desconegut per salvar al seu amic de
la infància de les urpes del rei Posidó.
Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

14

ESPECTACLE

Passatge dels
contes terrorífics

Un recorregut per
endinsar-nos en un món
tenebrós on podrem resoldre un crim, gaudir d’un sopar
de por, escoltar històries esgarrifoses i
fosques i endur-nos uns quants ensurts.
Activitat familiar (+ 8 anys).
Lloc: Biblioteca Can Peixauet
Inscripcions: b.sta.colomag.cp@diba.cat o al
telèfon 934665270

27 d’octubre, 18 h
HORA DEL CONTE

Bruixes de conte

Regne Unit – VOSC – 82’

Del 2 al 25 de
novembre
EXPOSICIÓ

Joan Triadú a la ciutat
dels llibres
Aquesta exposició se centra en la faceta
d’escriptor, crític literari i prescriptor de
Joan Triadú, de qui l’any passat se’n va
celebrar el centenari. Activista cultural i
resistent antifranquista, va participar en
molts projectes culturals catalans significatius del segle xx i va ser pioner dels cursos
de català durant la postguerra.
Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

A càrrec de Gina Clotet

3 de novembre, 19 h

El món de les bruixes es
desperta per Tots Sants i la
maleta dels contes està ben carre- gada
d’històries. Aparcament gratuït per escombres voladores. Activitat familiar (+ 3 anys).

Escriure i editar en
llibertat

Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

CICLE DE CONFERÈNCIES
“ALTRES VEUS”

A càrrec de Joan Sala
Entrevistarem Joan Sala i
reflexionarem sobre els límits de llibertat
d’edició i escriptura en democràcia. També
ens explicarà la necessitat de comptar amb
el suport d’entitats o associacions com el
PEN Català, l’AELC i editors.cat en la defensa de la llibertat de publicació.
Lloc: Biblioteca Central
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4 de novembre, 19 h

10 de novembre, 18 h

16 de novembre, 18 h

CINEMA D’ADULTS

HORA DEL CONTE,
ESPECTACLE D’OMBRES
XINESES

Embolicat de contes

Sueños de una
escritora en Nueva
York (My Salinger
year)
Canadà – VOSE - 101’ – No
recomanada per a menors de 7 anys
Drama. Adaptació de la novel·la autobiogràfica de Joanna Rakoff Mi año con Salinger. Joanna és una escriptora que somnia
amb ser una gran escriptora i aconsegueix
una feina a una de les principals agències
literàries de New York.

Allà on viuen els
monstres
A càrrec de Sherezade
Bardají
Espectacle de narració oral i ombres xineses basat en el conte d’en Maurice Sendak
Allà on viuen els monstres i altres llibres
d’aquest autor. Activitat familiar (+ 3 anys).
Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

11 de novembre, 18 h

5 de novembre, 11 h

Pedres caminants

CINEMA FAMILIAR

El nadó en cap:
negocis de família
(The Boss Baby:
Family Business)
EEUU – 97’ – Apta per a
tots els públics
Animació / Comèdia. Els germans Templeton s’han convertit en adults i s’han
allunyat l’un de l’altre, però un nou nadó en
cap amb un enfocament vanguardista està
a punt d’unir-los novament i inspirar un
nou negoci familiar.
Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

7 de novembre, 18 h
HORA DEL CONTE
- ESPECTACLE DE
TITELLES

La nena dels
pardals
A càrrec de la Cia. Tirabec
Un conte ambiental basat en el llibre de la
Sara Pennypacker, inspirat en un fet real,
per parlar de la importància de cada espècie
en el cicle de la vida. Activitat inclosa en les
Jornades per la Pau i la Cooperació.

HORA DEL CONTE

Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions: b.sta.colomag.c@diba.cat
o al telèfon 934661551

16 de novembre, 18 h
BIBLIOLAB

Construïm i
programem amb
Scratch el nostre
instrument
A càrrec de la Fundació
Pere Tarrés
Dissenya el teu instrument amb objectes
quotidians com la plastilina i el cartró i
fes-lo sonar a través de l’ordinador gràcies
a la placa Makey Makey. Activitat familiar
(9, 13 anys).

CICLE DE CONFERÈNCIES
ALTRES VEUS

A càrrec de Núria Clemares

La persecució judicial
a l’art

Agafem fets coneguts
per a tots, com per exemple que la caputxeta vermella
ha d’anar a casa l’àvia, o que si una princesa fa una petó a un gripau en surt un príncep blau… Tot això es barreja, es sacseja, es
modernitza, es tomba del dret i del revés i
en surten les històries d’aquesta
narració. Activitat familiar (+3 anys).

Conversarem amb l’artista
Abel Azcona sobre la seva
obra, molt lligada a la seva
vida, i sobre les denúncies i causes que
ha rebut i la seva resposta. També reflexionarem sobre què suposa per a un
artista haver de combinar l’obra artística
amb la defensa del dret de creació, i les
conseqüències que pot tenir per altres
creadors, així com del desgast psicològic
i emocional, i de la manipulació, control i
conseqüències que pot tenir sobre l’art i els
artistes.

Lloc: Biblioteca Can Peixauet

TALLER INFANTIL
Taller a partir de l’àlbum
il·lustrat Stepping Stones, de Margriet Ruurs,
on s’explica el viatge d’una
família siriana cap a l’exili. Activitat inclosa
en les Jornades per la Pau i la Cooperació.
Activitat familiar.

17 de novembre, 19 h

16 de novembre, 18.30 h
CONCERT-XERRADA

El naixement de la
música al cinema:
Bernard Hermann
– Elmer Bernstein John Williams
A càrrec de Plataforma
Blanc i Negre
En commemoració del centenari del naixement del compositor novayorquès Elmer Bernstein, autor de bandes
sonores d’obres mestres cinematogràfiques com Els set magnífics, La gran evasió
i Matar un rossinyol, aprofitarem per fer un
concert de piano comentat per contextualitzar amb obres tant d’ell com d’altres dos
grans de la música al cinema: Bernard-Hermann i John Williams. Amb aquest repertori musical explorarem la música clàssica
al cinema al llarg dels anys i com pren un
llenguatge formal propi.

Lloc: Biblioteca Central

18 de novembre, 19 h
CINEMA D’ADULTS

Uno de nosotros (Let
Him Go)
EEUU – VOSE - 109’ – No
recomanada per a menors
de 16 anys
Drama. Adaptació de la novel·la de Larry
Watson. Després de la pèrdua del seu fill,
George i Margaret deixen el seu ranxo de
Montana per a rescatar al seu net Jimmy,
que està sota la tutela d’una poderosa
família. La matriarca d’aquesta família
farà tot el que estigui a les seves mans per
impedir que el nen torni amb els seus avis.
Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions: b.sta.colomag.c@diba.cat o al telèfon
934661551

Lloc: Biblioteca Central
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19 de novembre, 11 h

22 de novembre, 18 h

CINEMA FAMILIAR

LABORATORI DE
LECTURA

A todo tren: destino
Asturias
España – 88’ – No recomanada per a menors
de 7 anys
Animació / Comèdia. Quan Ricard decideix
portar el seu fill a un campament d’Astúries
en un tren nocturn, alguns pares li proposen
que també hi porti els seus fills. Quan se
n’adona que el tren arrenca sense cap adult
d’acompanyant comença una persecució
esbojarrada per intentar atrapar el tren.

CINEMA D’ADULTS

Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

Drama. Quan la seva vida es veu truncada per una sèrie de fets inesperats, Edee
perd l’habilitat de connectar amb el món i
la gent que l’envolta. Decideix retirar-se a
un bosc de les muntanyes Rocalloses, on
haurà d’adaptar-se a la seva nova vida i
especialment l'hivern tan dur que li espera.
Després d’un greu accident haurà d’aprendre a viure de nou.

25 de novembre, 19 h
DOCSBARCELONA

Estimada Sara
Espanya, Sèrbia i Noruega – VOSC – 60’

21 de novembre, 18 h

Documental. Un retrat molt
emotiu de la Sara, la primera
taxista d’Afganistan, una dona poderosa que
trenca barreres patriarcals i lluita incansablement per defensar els drets de les dones
i aconseguir allò que semblava impossible.
Una inspiradora història plena de vida, un
cant a l’empatia i al diàleg entre cultures.

Contes de nenes
valentes
A càrrec de Gina Clotet
La Daniela vol ser pirata i
per això haurà de superar un
munt de proves per demostrar que no té
por com totes les nenes valentes d’aquesta sessió de contes. Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones 25N. Activitat familiar (+3).
Lloc: Biblioteca Central

21 de novembre
TALLER DE CÒMIC

Lettering de còmic
A càrrec d’El Taller
Els còmics es comuniquen
amb el lector a través de les
lletres i de les onomatopeies. En aquest taller treballarem els trets bàsics del lettering
de còmic, donant eines, exemples i consells. Elaborarem una targeta pop-up 3D,
que representi l’onomatopeia que més ens
agradi i utilitzarem diversitat de materials i
tècniques. Activitat familiar (+ 6 anys).
Lloc: Biblioteca Can Peixauet
Inscripcions: b.sta.colomag.cp@diba.cat
o al telèfon 93 466 52 70

2 de desembre, 19 h

Un laboratori per descobrir la ciutat secreta dels
formatgers de més prestigi,
els ratolins. Activitat familiar (4-7
anys).

Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

HORA DEL CONTE

18

Frederick

Desembre

Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

29 de novembre, 17.30 h
HORA DEL CONTE

B.O.M. - Bruixes,
Ogres i Monstres!
A càrrec de Mon Mas
Benvinguts al món monstruós
de la món. Sabeu que la por
està sempre amagada perquè és
molt espantadissa? No ens hem d’espantar
per tenir por, perquè en tenen fins i tot els
més valents. Activitat familiar (+3 anys).

En un lugar salvaje
(Land)
EEUU – VOSE – 89’ – No
recomanada per a menors de 12 anys

Lloc: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré

3 de desembre, 11 h
CINEMA FAMILIAR

La malvada guineu
ferotge
Adaptació del còmic
de Benjamin Renner. El
camp no és sempre tan
tranquil com es pot pensar,
i més si hi conviuen animals que estan
revolucionats: una guineu que es pensa que
és un pollastre, un conill que fa de cigonya i
fins i tot un ànec que vol fer de Pare Noel...
Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré

Lloc: Biblioteca del Fondo

19

Tota la paraula

+Biblioteques

SETEMBRE

BIBLIOTECA CENTRAL

BIBLIOTECA DEL FONDO

Hora del conte
Dilluns 18 h

Hora del conte
Dimarts 11 d’octubre i 29 de novembre

Club de lectura de narrativa
d’adults
6 d’octubre, 30 de novembre i 20 de
desembre

Tastet de lletres, club de lectura
d’adults

BIBLIOTECA DE SINGUERLÍN

03

Biblioteca Central, 18 h

Llegir Teatre
26 octubre, 23 novembre, 21 de desembre

Hora del conte
Tots els dijous, 18 h

06

Biblioteca Central, 18.30 h Club de llibre. Trobada i conversa amb l’autor Alejandro Palomas

07

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 19 h

Cinema d’adults. Una joven prometedora (Promising Young Woman)

08

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 11 h

Cinema familiar
Space Jam: noves llegendes (Space Jam: A New Legacy)

09

Antic Safareig públic, 11 h

Visita guiada i espectacle. Les veus de les bugaderes a l’antic
Safareig públic, a càrrec de Rosa Vendrell

10

Biblioteca Central, 18 h

Història i música. Músiques per explicar: el que ens diu la música, a
càrrec de Berta Rubio

11

Biblioteca del Fondo,
17.30 h

Hora del conte. El drac del riu, a càrrec d’Eva González

13

Can Sisteré, 19 h

Presentació de llibre. Meraki. Poesía y kardio, de Verónica Zapata

15

Biblioteca Central, 11 h

Contes per nadons. Contes amb olor de cel blau, a càrrec de
Sherezade Bardají

16

Teatre Sagarra, 19 h

Acte de presentació. IX Premis de teatre breu Carro de Baco.

19

Biblioteca Can Peixauet,
18 h

Hora del conte. El coet invisible. Contes per volar, a càrrec de
Sherezade Bardají

21

Biblioteca Singuerlín –
Salvador Cabré, 19 h

Cinema d’adults. Pequeño país (Petit pays)

21

Can Sisteré, 19 h

Presentació de llibre. Si no fos la guerra...!, de Jacint Torrents

22

Biblioteca Central, 12 h

Hora del conte especial, espectacle de titelles.
Cotó, a càrrec de Txo Titelles

22

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 11 h

Projecció de pel·lícula. Bob Esponja, un héroe al rescate (The
SpongeBob Movie: Sponge on the Run)

24

Biblioteca Central, 18 h

Hora del conte. Quan hi havia gegants, a càrrec de Mon Mas

26

Biblioteca Can Peixauet,
18 h

Espectacle. Passatge dels contes terrorífics

27

Biblioteca Singuerlín
-Salvador Cabré, 18 h

Hora del conte. Bruixes de conte, a càrrec de Gina Clotet

27

Can Sisteré, 18 h

Presentació de llibre. De magos y mineros (una historia de Plutón),
de Mateo Rello

27

Biblioteca Central, 18.30 h Club de llibre. Trobada i conversa amb l’autor Kiko Amat

28

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 19 h

Club de lectura fàcil
24 d’octubre, 21 de novembre, 19 de
desembre
Grup de lectura i debat al voltant
dels Drets Humans
7 d’octubre i 13 de desembre
Club de lectura infantil “Grumets”
(7-9 anys)
18 octubre, 15 novembre i 13 de desembre
Club de lectura infantil “Corsàries”
(9, 12 anys)
20 octubre, 17 de novembre i 15 de
desembre

BIBLIOTECA CAN PEIXAUET
Hora del conte
Dimecres 2 i 30 de novembre
Laboratori de lectura
5 d’octubre (cal inscripció prèvia)
Club de lectura d’adults
25 d’octubre i 29 de novembre

Club de lectura infantil (7-10 anys)
5 i 26 d’octubre, 16 i 30 de novembre,
17.30 h
Club de lectura d’adults
25 d’octubre, 29 de novembre i 20 de
desembre, 19 h
Laboratori de lectura
18 d’octubre, 22 de novembre i 13 de
desembre, 18 h
Taller infantil
11 i 25 d’octubre, 8 i 15 de novembre i
20 de desembre

LA BIBLIOTECA A DOMICILI
La Biblioteca a domicili és un servei
de préstec gratuït a domicili que té la
finalitat d’apropar el fons documental
de les Biblioteques de Santa Coloma de
Gramenet a les persones que tinguin
mobilitat reduïda per motius físics o
psicològics temporalment o permanentment.
Aquest servei es realitza en
col·laboració amb el Punt del voluntariat
i amb diferents entitats de la ciutat:
FAVGRAM, Amics de la Gent Gran,
Càritas, Fundació Taller i Creu Roja.

28

Teatre Sagarra, 19 h

Teatre. L’adversari, d'Emmanuel Carrère, dirigit per Julio Manrique i
representat per Pere Arquillué.

29

Biblioteca Central, 19 h

Presentació de llibre. Las mujeres de negro. Una historia feminista
de dos heroínas, de Cármen Andújar

OCTUBRE

Com sol·licitar aquest servei?
Trucant a la Biblioteca Central al
934661551 o bé escrivint un correu
electrònic a b.sta.colomag.c@diba.cat

20

Hora del conte. La granota Carlota, a càrrec d'Ecometròpoli

DocsBarcelona. Rebellion

21
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NOVEMBRE

Biblioteca Can Peixauet

Taller de còmic, Lettering de còmic, a càrrec d’El Taller

21

Biblioteca Central, 18 h

Hora del conte. Contes de nenes valentes, a càrrec de Gina Clotet

22

Biblioteca Singuerlín
-Salvador Cabré, 18 h

Laboratori de lectura. Frederick

Biblioteca Singuerlín
-Salvador Cabré, fins al 25
de novembre

Exposició. Joan Triadú a la ciutat dels llibres

03

La CIBA, 17,30 h

Recital poètic. El poder de la paraula lila, a càrrec de la Brigada Lila

24

Can Sisteré, 19 h

Presentació de llibre. El arte de mirar las nubes, de Laura Jareño

03

Biblioteca Central, 19 h

Cicle de conferències Altres veus. Escriure i editar en llibertat, a
càrrec de Joan Sala

25

La Colmena, 18 h

Representació de teatre llegit. Tots bojos per una torre,
de J. Ferreró i Martí, i adaptat per Antoni Rovira

03

Can Sisteré, 19 h

Presentació de llibre. Siempre se puede, d’Antonio Trasmonte de
San Miguel

25

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 19 h

DocsBarcelona. Estimada Sara

04

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré, 19 h

Cinema d’adults. Sueños de una escritora en Nueva York

26

Teatre Sagarra, 20 h

Teatre. Lorca en femení, per Alquimistes Teatre

05

Museu Torre Balldovina,
11 h

Itinerari guiat. Un viatge per la Santa Coloma de Josep Maria de
Sagarra

29

Biblioteca del Fondo
17.30 h

Hora del conte. B.O.M. - Bruixes, Ogres i Monstres!, a càrrec de Mon
Mas

05

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 11 h

Cinema familiar. El nadó en cap: negocis de família (The Boss Baby:
Family Business)

30

Can Sisteré, 19 h

Presentació del llibre. Amantes de la vida (45 relatos), d’Antonio
Jaumandreu “Peponio” i Carlos Quesada

05

La CIBA, 18 h

Espectacle poètic. Nedo Blau, a càrrec de Marta Pérez, Aida
González i Valeria Feigan

DESEMBRE
02

Biblioteca Central, 18 h

Hora del conte, espectacle de titelles. La nena dels pardals, a
càrrec de la Cia. Tirabec

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 19 h

Cinema d’adults. En un lugar salvaje (Land)

09

03

Biblioteca Singuerlín
-Salvador Cabré, 18 h

Hora del conte, espectacle d’ombres xineses. Allà on viuen els
monstres, a càrrec de Sherezade Bardají

Biblioteca SinguerlínSalvador Cabré, 11 h

Cinema familiar. La malvada guineu ferotge

10

15

10

Can Sisteré, 19 h

Presentació de llibre. Loren, mi causa, de Mar Augusto

Centre Excursionista
Puigcastellar, 19.30 h

Recital poètic. A càrrec dels components del Grup de Cultura del
CEP i de l’Orfeó Tanit

11

Biblioteca Central, 18 h

Taller infantil. Pedres caminants

12

Biblioteca Central, 13 h

Recital – vermut. Directo!, a càrrec de Salva Soler.

13

Jardins de la Torre
Balldovina, 12 h

Recital poètic. Polis poètica, a càrrec de diverses autores i autors

16

Biblioteca Central, 18 h

Bibliolab, Construïm i programem amb Scratch el nostre instrument,
a càrrec de la Fundació Pere Tarrés

16

Biblioteca Can Peixauet,
18 h

Hora del conte. Embolicat de contes, a càrrec de Núria Clemares

16

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 18.30 h

Concert-xerrada. El naixement de la música al cinema: Bernard
Hermann – Elmer Bernstein - John Williams

16

Can Sisteré, 19 h

Presentació de llibre. Pierre Peuchmaurd. Donde baila el polvo
amarillo (antología)

17

Biblioteca Central, 19 h

Cicle de conferències "Altres veus". La persecució judicial a l’art,
amb l’artista Abel Azcona

18

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 19 h

Cinema d’adults. Uno de nosotros (Let Him Go)

18

Teatre Sagarra, 19 h

Obra de teatre. Carrer de Txernòbil, de Svetlana Aleksiévitx

18

Museu Torre Balldovina,
19.30 h

Acte de cloenda. Dona’m corda!, del Centre Excursionista
Puigcastellar

19

Biblioteca Singuerlín
– Salvador Cabré, 11 h

Cinema familiar. A todo tren: destino Asturias

02

22

21

23

Disseny: VOLTA

Paraula
de Santa Coloma

