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Per quart any consecutiu, el nostre municipi ha rebut 
aquest reconeixement, atorgat per l’Associació Estatal 
de Directores i Gerents de Serveis Socials. Santa Coloma 
va ser la segona població catalana dins del rànquing de 
l’excel·lència, després d’Esparraguera. També hi van 
rebre la distinció Mollet del Vallès, Sant Adrià del Besòs 
i Sabadell. L'Ajuntament va destinar un 12,2% del seu 
pressupost a inversió social durant el 2018.

Les disciplines clàssiques així com les varietats estilístiques 
contemporànies són protagonistes a la nova temporada 
de l'Auditori que, des del gener fins al juny, ens presentarà 
propostes diverses, com la segona mostra Músic & Roig, 
la 34a edició de Can Roig i Torres En Concert, el 5è Stage 
d'Interpretació Musical, els concerts dels i les alumnes de 
l'escola i el cicle Música SC. La programació estable la inau-
gurarà, el proper 25 de gener, l'intèrpret Flavio Villani.

Tret de sortida de la nova temporada de 
concerts a l'Auditori Can Roig i Torres

L'Ajuntament rep la distinció de Municipi 
Excel·lent en Inversió en Serveis  Socials

Pàg.4

La igualdad de 
oportunidades 
en el centro de 
nuestra gestión

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de 
Santa Coloma de Gramenet

Os damos a conocer el ‘Invernadero’, un proyecto de ciudad con el que aunamos tres importantes vertientes: la 
primera, la social, porque supone un apoyo a la alimentación de las familias más vulnerables de la ciudad —es-
tamos ayudando a 456 en total—. Con la segunda vertiente, la formativa, estamos incidiendo en la mejora de las 
oportunidades de formación y acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes. La tercera vertiente es la dedicada 
a la investigación, pues hemos creado un banco de semillas para recuperar verduras y hortalizas autóctonas. 

En conjunto, la iniciativa del invernadero sitúa en el centro a las personas, la prioridad indiscutible del equipo 
de gobierno que presido. Por una parte proporcionamos formación a jóvenes colomenses en el oficio de la horti-
cultura y la floricultura, en el marco del proyecto «Treball als barris»; y por otra, los frutos de lo que cultivan los 
reciben familias con pocos recursos de Santa Coloma. Un proyecto que, indiscutiblemente, está incidiendo en la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

También a destacar la vinculación geográfica del ‘Invernadero’ con el Campus de la Alimentación de la Universi-
dad de Barcelona (Recinto Torribera), la Escuela de Restauración municipal y la Vinya d’en Sabater, lo que está 
generando sinergias muy positivas entre instituciones que seguro influirán en positivo en la economía local y en 
la proyección de ciudad como referente en alimentación, conocimiento y salud.

L’hivernacle dona verdures i hortalisses  
ecològiques a 456 famílies vulnerables

L’hivernacle, l'espai on es formen en horticultura els 
alumnes de la Casa d'Oficis, dona verdures i hortalisses 
ecològiques i de quilòmetre zero a 456 famílies vulnera-
bles de la ciutat. Aquesta iniciativa, de periodicitat 
quinzenal, s’emmarca dins del programa municipal 
d’aliments solidaris que l’Ajuntament impulsa amb 
l’objectiu de donar resposta a aquelles persones del 
municipi amb més dificultats.

Els productes frescos que es conreen en aquest es-
pai, vinculat a l’Escola de Restauració Santa Coloma 
(ERESC), també s’utilitzen per elaborar el menú del 
menjador social, on acudeixen diàriament 41 persones, i 
s’han incorporat al servei de repartiment de menjar per 
emportar-se a casa (servei de take away), que beneficia 
cada dia a 115 persones. Aquest recurs prioritza a les 
persones que tenen menors d’edat al seu càrrec. 

Juntament amb els productes frescos, s’ha elaborat una 
guia amb informació, orientació i consells d’higiene i 
conservació de les verdures i hortalisses que es reparteix 
entre les persones usuàries del programa.

Doble compromís social
Aquesta actuació municipal, que es va iniciar fa tres 
temporades, té un doble compromís social. D’una banda, 
perquè qui se n’ocupa de conrear aquest espai és el grup 
de joves de la Casa d’Oficis, un programa del projecte 
Treball als barris adreçat nois i noies d’entre 16 i 24 
anys, finançat pel SOC i gestionat per l’empresa munici-
pal Grameimpuls. D’una altra, perquè proporciona a les 
famílies de Santa Coloma amb menys recursos productes 
frescos i variats que permeten cobrir les seves necessitats 
nutricionals amb menús més equilibrats. L’hivernacle 
és un espai formatiu de 1.000 metres quadrats, ubicat 
al Recinte Torribera, on també s’hi troba l’Escola de 
Restauració municipal i el Campus de l’Alimentació de la 
Universitat de Barcelona.

Els productes frescos que es conreen a l'espai 
s'utilitzen per elaborar el menú del menjador social

La iniciativa s'emmarca dins del programa municipal 
d'aliments solidaris per a col·lectius en risc d'exclusió



 Por las pensiones
La plataforma Marea Pensionista 
Gramenet convoca todos los lunes una 
concentración, a las 11 horas, en la plaza 
de la Vila, por la defensa del sistema 
público de pensiones, el mantenimiento 
del poder adquisitivo y su blindaje en la 
Constitución.
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Divendres 17 Mn. Jaume Gordi, 8
Dissabte 18 Irlanda, 104
Diumenge 19 Ptge. Caralt, 22
Dilluns 20 Perú, 28
Dimarts 21 Av. Banús, 34
Dimecres 22 Sant Carles, 42
Dijous 23 Florència, 45

farmàcies

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9 
a 22 hores: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i 
Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7; Sant Carles, 42, 
i passatge d’en Caralt, 22.

la ciutat

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Adreça: plaça de la Vila, 1. Tel. Ajuntament (Servei de Comu-
nicació): 93 462 40 13. Web: www.gramenet.cat. 
A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL 
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responsable dels articles d’opinió.)

informa

Defensora  
de la Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 (porta lateral)
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 
hores (es pot demanar cita prèvia). 
Telèfon 93 462 40 12
A/e: defensora@gramenet.cat
Twitter: @defensoracg
Web: www.gramenet.cat/sites/defensora-
de-la-ciutadania

grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

C's

ECP
Jonatan  
Fornés 
Portaveu

ERC
Gemma 
Espanyol
Portaveu

Dimas
Gragera
Portaveu

Aquesta setmana Santa Coloma ha acollit el lliurament de les distincions que atorga l’Associació Estatal de Di-
rectores i Gerents de Serveis Socials als ajuntaments excel·lents en inversió en polítiques socials durant l’any 
2018, amb la ciutat situada en segona posició del rànquing de municipis catalans. Enguany, el percentatge del 
pressupost municipal destinat a atendre les necessitats de les persones se situa en el 13,46%, el que suposa uns 15 
milions d’euros i un augment de la despesa en l'àmbit de més d'un punt respecte l'exercici premiat.

La igualtat i la justícia social són els principis que inspiren l’acció política del govern presidit per Núria Parlon. Un 
govern que entoma, tot i la manca de competències i de recursos endeutats per altres administracions, els pro-
blemes dels colomencs i colomenques més vulnerables: ajuts a les famílies, lluita contra la pobresa energètica i el 
sensellarisme, beques menjador, ajudes pel material escolar...

Som un govern municipal social i progressista, com ho és el nou Govern de l’Estat. Com a socialistes ens fe-
licitem pel primer executiu de coalició d'esquerres i progrés des de la restauració democràtica. Tant el pacte 
mateix com els suports rebuts al Congrés ens han d'il·lusionar, sempre des de la prudència però també des de la 
confiança. Queda molt per recórrer, però s'albira una restauració dels drets socials i econòmics, de totes i tots. 
Drets menyspreats durant anys per la dreta i l'extrema dreta –la de sempre i la que s’autoanomena de la «nova 
política»– sempre reaccionària i en contra dels interessos de les classes populars. Tenim una oportunitat  de 
revertir aquest escenari.

Les polítiques socials com a prioritat dels Governs progressistes

Los concejales del grupo municipal de Ciudadanos basamos gran parte de nuestra acción política en salir a la calle 
a escuchar lo que nos reclaman nuestros vecinos. Además de la defensa de nuestros valores, atender los problemas 
diarios de forma constante frente a la dejadez y la inacción del gobierno municipal, nos ha llevado a ser líderes 
de la oposición en Santa Coloma. Tenemos claro que ese es el camino, por ello, durante todo el año 2020 hemos 
planificado visitar de forma intensiva los barrios con actos en la calle, para recoger propuestas de los vecinos e in-
formarles de que vamos a llevar a los plenos aquello que prometimos en campaña. A pesar de que no gobernamos, 
queremos impulsar desde la oposición los cambios que la ciudad necesita.

Este sábado 18 de Enero estaremos en Can Franquesa en una chocolatada reivindicativa (a partir de las 11 h, en 
el parque Sandino), reclamando mejoras como más inversión, más servicios para los barrios y la instalación de 
escaleras mecánicas, un compromiso que el gobierno no ha cumplido y que, a finales de enero, Cs llevará al pleno 
del Ayuntamiento.

En los meses que siguen, llevaremos a cabo iniciativas como reforzar el apoyo al comercio local, estimular la 
creación de empleo, mejorar el mantenimiento de la vía pública o la limpieza y la seguridad, además de seguir 
llevando a los plenos aquellas propuestas de cada barrio con las que nos comprometimos en campaña. Porque 
nosotros si cumplimos y porque sabemos que, ante el abandono del Partido Socialista a los constitucionalistas en 
Cataluña, es el momento de decirle a los colomenses que se sienten catalanes y españoles que Cs es su alternativa. 

En 2020, seguiremos en nuestros barrios

Hi ha govern, finalment hi ha govern progressista a l’Estat espanyol. Ens alegrem per la presència de les com-
panyes d’Unidas Podemos per tal de batallar per un país més feminista, més ecologista, que defensi els drets 
col·lectius i que tingui en el seu full de ruta la justícia social.

Des d’En Comú Podem Santa Coloma, estem molt orgulloses de la feina feta per les nostres companyes que, en 
un moment d’ofensiva terrible de l’extrema dreta, han fet un pas endavant per afrontar els canvis que necessita 
la nostra societat. De ben segur que aquest govern es fonamentarà en el diàleg per trencar els bloqueigs i posar 
els interessos de la gent al centre de l’acció política. Sempre amb la premissa de no oblidar qui som i per què 
estem aquí, ara des del govern tocarà treballar de valent perquè la veu de la gent humil, la gent comú, les dones, 
les treballadores, les pensionistes, les precàries sigui escoltada, i les seves necessitats tinguin resposta.

Però tot i les bones notícies del nou govern de progrés, l’any ha començat tristament amb un nou cas del 
malson que és la violència masclista. El dia 6 de gener, un altre assassinat masclista ens assenyala que no ens 
podem permetre continuar amb les mateixes polítiques, necessitem que aquest nou govern doni resposta a 
aquesta xacra que s’ha d’erradicar d’una vegada per totes. I ho ha de fer amb urgència, com a prioritat indis-
cutible. Toca fer feina al govern, però també treballar a peu del carrer, per tal de reflectir que, darrere seu, 
aquest Govern, té la nostra força, i demostrar que nosaltres, la gent comuna, aquella que vol una política que 
s’assembli a la vida, som més.

Un govern per la gent

S'obre davant de tots nosaltres una escletxa, un espai per barrar el pas a la dreta extrema i l'extrema dreta, 
un govern progressista, un govern de coalició suposa una oportunitat per solucionar el conflicte polític català.

Amb l'abstenció dels partits que veuen en l'autodeterminació la solució del conflicte, es forçarà al Gobierno del 
reino de Espanya a seure a una taula on es pugui parlar de tot, també d'un referèndum, és clar que no ens refiem 
d'aquest Gobierno però vetllarem perquè no ens aixequin la camisa, pactant una consulta amb la solució del 
conflicte, i si ho fan?, quedaran en evidència davant la ciutadania de Catalunya.

Molts colomencs que dipositen l'esperança de progrés en els partits del nou «gobierno» veuran com novament 
són menystinguts per l'estat, igual que va passar amb l'estatut. I no oblidem que, per combatre l'augment de 
l'extrema dreta, cal gestionar el dia a dia solucionant els problemes de la gent, els sous, l'habitatge, el treball, 
per això cal ser valent i fer les reformes necessàries, sinó les dretes  «camparan a sus anchas». 

Però aquesta finestra encara té reixes, presos i preses polítiques, exiliats i exiliades i milers de represaliats, cal 
treballar també per una llei d'amnistia que pugui tornar el conflicte totalment a la política. L'Oriol Junqueras és 
l'últim exemple d'atropellament de l'aparell de l'estat que no respecta els seus drets polítics i els dels seus votants, 
fins i tot el tribunal de justícia europeu reconeix el seu dret a la immunitat com a eurodiputat. Podrà el Gobierno 
de PSOE i Unidas Podemos treure la reixa i fer que l’independentisme català deixi d’estar perseguit? 

Finestra d’oportunitat, amb reixa

Crida urgent 
de voluntariat
El Punt de Voluntariat de Santa Colo-
ma de Gramenet ha anunciat que es 
necessiten persones per fer voluntariat 
amb les entitats privades sense ànim de 
lucre en projectes portats a terme a la 
nostra ciutat.  

Es necessiten voluntaris i voluntàries 
per fer suport escolar, acompanyament 
a malalts ingressats als hospitals o a 
persones grans, formació en llengües, 
repartiment de roba o també, d’aliments. 

Només cal tenir més de 14 anys i dispo-
sar d’una hora lliure a la setmana per 
dedicar-la a algun d'aquests projectes. 

Més informació: 

Tel: 93 462 40 79 / 646 05 89 79

Correu: puntvoluntariat@gramenet.cat

Horari de l’OIAC
L’Oficina d'Informació i Atenció a la Ciuta-
dania obre de 9 a 14.30 h (dilluns, dime-
cres  i divendres). I dimarts i dijous: de 9 a 
17.30 h. Per tal d'evitar temps d'espera in-
necessari, es recomana fer reserva de cita 
prèvia al telèfon 93 462 40 90. I al web:
www.gramenet.cat



la ciutat breus
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El passat dilluns va tenir lloc, al Centre d’Art 
Contemporani Can Sisteré, l’acte de reco-
neixement de Municipi Excel·lent en 
Inversió en Serveis Socials 2018 que 
ha atorgat, als ajuntaments d’Esparreguera, 
Mollet, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma 
de Gramenet, l’Associació Estatal de Directo-
res i Gerents de Serveis Socials. 

 L’alcaldessa, Núria Parlon, ha rebut la 
distinció, i també els alcaldes de Mollet del 
Vallès, Josep Monràs, i Sant Adrià del Besòs, 
Joan Callau, i la regidora de Serveis Socials 
d’Esparreguera, María Vallejo. El cinquè 
municipi amb excel·lència en inversió social 
a Catalunya durant el 2018 va ser Sabadell. 

Aquestes ciutats es troben entre els 28 muni-
cipis de l’Estat amb més de 20.000 habitants 
que destinen una major inversió a cohesió i 
polítiques públiques socials, segons l’informe 
de l’Associació Estatal de Directores i Ge-
rents de Serveis Socials, elaborat a partir de 
les dades del Ministeri d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques. L’Ajuntament de Santa 
Coloma ha estat qualificat d’«excel·lent» per 
quart any consecutiu. 

Durant l’acte, també es va dur a terme la 
conferència «Serveis Socials, el valor de la 
proximitat», a càrrec de Gustavo García, 
responsable d’Estudis i Publicacions de 
l’Associació Estatal de Directores i Gerents 
de Serveis Socials. 

les xifres en inversió social
Segons l’informe presentat, Santa Coloma 
va destinar un 12,2% del seu pressupost a 
inversió social durant el 2018, uns 113,07 € 
per habitant, i va ser la segona pobla-
ció catalana dins del rànquing de 
l’excel·lència, després d’Esparraguera 
(196,12 €). També hi figuren Mollet del Va-
llès (113 €), Sant Adrià del Besòs (104,70 
€) i Sabadell (100,99 €). Només el 7,3% 
dels ajuntaments analitzats compleixen els 
criteris d’excel·lència.

Una altra dada molt positiva és que, d’entre 
les ciutats espanyoles que han aconseguit 
l’excel·lència, Santa Coloma és la que ha 
registrat un major increment percen-
tual de la despesa social del 2018 al 
2019, del 19,6%, una xifra només supera-
da per Madrid.

El 15 de enero dieron comienzo las obras 
en el aparcamiento del Mercado de Sin-
guerlín para la adaptación de las insta-
laciones y el espacio a las nuevas norma-
tivas vigentes, ya que se construyó en 
1985 y desde entonces no se ha realizado 
ninguna reforma.

 Los trabajos tienen una duración 
aproximada de seis meses y se llevarán a 
cabo por zonas para permitir el aparca-
miento durante todo el proceso a las 
personas concesionarias. Este aparcamien-
to dispone actualmente de un total de 22 

plazas para vehículos del mercado y 83 
plazas de concesión para coches y 3 para 
motos. Las 22 plazas del mercado no serán 
hábiles durante el transcurso de las obras.

Entre las reformas a realizar, destacamos 
la del acceso peatonal de la calle Aragón, 
la creación de un WC adaptado y dos 
plazas de aparcamiento para personas con 
discapacidad, la instalación de circuito 
cerrado de TV para vigilancia y las nuevas 
instalaciones eléctricas, de ventilación y 
de iluminación. El coste de la obra es de 
597.141,04 €.
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L’Ajuntament rep un reconeixement per ser 
una de les ciutats amb més inversió social

Obras de reforma en el aparcamiento
del Mercado municipal de Singuerlín

Premi a la Fundació Integramenet
La Fundació Privada Integramenet ha estat guardonada amb el Premi 
Hospital Plató al projecte d’integració social per a persones en risc 
d’exclusió dels Premis Avedis Donabedian a la Qualitat. El premi el 
va recollir, el passat dia 9, Neus Calleja, gerent de la Fundació. Aquest 
guardó, d’àmbit estatal, reconeix anualment la tasca d'institucions 
que presenten el millor projecte de prevenció i abordatge de l’exclusió 
social. La missió de l’entitat no ha canviat des del seu naixement l’any 
2001: lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social, 
amb l’objectiu d’afavorir una societat més cohesionada i justa. El pre-
mi permetrà a la fundació establir un acord de col·laboració, aliança i 
intercanvi de coneixements amb l’Hospital Plató. Recordem que Inte-
gramenet té la seva seu a la plaça de les Cultures, al barri del Raval.

Prolongación del metro hasta Badalona
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Santa Coloma de Grame-
net (FAVGRAM), la Agrupación de Vecinos del Distrito VI-Barrio del 
Fondo y la Taula de Mobilitat i Accessibilitat de Badalona organizan 
para el próximo jueves, 23 de enero, a las 19 horas, en el Centre Cívic 
del Fondo (c. Wagner, 19), un acto informativo sobre la prolongación de 
la línea 1 de Metro desde la estación Fondo hasta el centro de la vecina 
ciudad de Badalona. Una de las reivindicaciones que plantean estos co-
lectivos es que la futura línea llegue también al Hospital Germans Trias 
i Pujol (Can Ruti). El acto está abierto a todas las personas interesadas.

585 infants van rebre joguines solidàries al Nadal
Gràcies a la campanya «Santa Coloma Solidària també al Nadal», im-
pulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Creu Roja del Bar-
celonès Nord, es van repartir més de 2.300 joguines a 239 famílies en 
situació de vulnerabilitat. D’aquesta forma, 585 infants van poder rebre 
joguines noves i gaudir del seu dret al joc en igualtat de condicions en 
unes dates tan assenyalades. La campanya va comptar amb la implica-
ció de 35 persones voluntàries i va ser possible, un any més, gràcies a la 
participació ciutadana i de diverses entitats i empreses de la ciutat.

VII Premio de Textos de Teatro Carro de Baco
Está abierta la convocatoria del VII Premio de Textos de Teatro Carro 
de Baco, un certamen creado en el año 2014 que se ha convertido en 
una buena herramienta para fomentar la puesta en escena de nuevas 
creaciones. Puede presentarse al certamen cualquier autor o autora, 
mayor de 18 años, con un máximo de dos piezas teatrales inéditas es-
critas en catalán o castellano. El plazo de recepción de los originales 
finalizará el día 30 de marzo a las 22 h. Para más información contac-
tar previamente con Carro de Baco en info@carrodebaco.com

La ruta 'Santa Coloma com mai l'has vist' fa el ple 
Ja s'han esgotat les inscripcions per a la 7a edició de la ruta turísti-
ca diürna «Santa Coloma com mai l'has vist», iniciada l'11 de gener. 
L'activitat, organitzada per l'Ajuntament per dinamitzar i donar a 
conèixer la història de la nostra ciutat, tindrà lloc al llarg d'aquest mes i 
del vinent. Al febrer es donarà a conèixer, tant a les xarxes socials com 
en aquesta publicació, la data de les inscripcions per a la ruta nocturna, 
organitzada per als propers mesos de març i abril.

La mostra 'Metròpolis verda' va atraure 1.920 visites
L’exposició «Metròpolis Verda», que es va poder veure a la Biblioteca del 
Fondo del 29 d'octubre al 19 de desembre de 2019, va rebre 1.920 visites, 
amb una mitjana diària de 45 persones. La mostra, que comptava amb 
un servei d’atenció i guiatge, va obtenir la petició de visita de 18 grups, 
amb 249 persones procedents de col·lectius heterogenis, com van ser es-
coles, instituts, fundacions o entitats que treballen amb persones disca-
pacitades o amb risc d’exclusió social, així com equipaments municipals 
o particulars que van demanar una visita guiada. «Metròpolis Verda»  va 
mostrar la diversitat dels espais oberts metropolitans i va explorar els 
reptes de futur. Un dels espais amb més bona acollida, per part d'adults i 
infants, va ser el mur dels desitjos, on els i les visitants escrivien o repre-
sentaven els aspectes que volien millorar de la ciutat i el seu entorn.

presentació Del calenDari De les Dones 2020, protagonitzat per Dones que treballen a la nit 
El 14 de gener, a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, es va presentar el Calendari de les Dones 2020: «Dones que fan nostra la nit». En-
guany, les protagonistes són dones amb treballs nocturns: sanitàries, policies, taxistes, serenes..., que vetllen per la seguretat i el benestar 
comunitari quan Santa Coloma dorm. Moltes d’elles van assistir a l’acte, que va presidir l'alcaldessa Núria Parlon. L’objectiu és visibilitzar la 
seva tasca, ja que suposa una aportació cabdal per a la ciutat, sovint invisibilitzada. El calendari és una iniciativa molt especial, que es du a 
terme des de fa vint anys, i està protagonitzat sempre exclusivament per dones. El calendari es pot recollir de manera gratuïta al CIRD.

Festes locals 
per a l'any 
2020

A la sessió del Ple de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, celebra-
da el passat 22 de juliol de 2019, es 
van aprovar les dues festes locals que 
tindrà la nostra ciutat l’any 2020. 

L'aprovació va comptar amb els vots 
favorables dels grups municipals del 
PSC, Ciutadans i ERC, i el vot contrari 
d’ECP. 

Seran els dies següents:

 • Dilluns, 1 de juny   
    (segona Pasqua)

 • Dijous, 24 de setembre  
    (festivitat de la Mercè)



agenda

4
l’Ajuntament informa · 17 de gener de 2020

La mostra de fotografies «La ciutat de 
tothom», organitzada per Òmnium Cul-
tural amb la participació dels fotògrafs 
colomencs Sergio Más, Salvador Monroig, 
Araceli Villodres, Joan Guerrero, Sergi 
Bernal, Andreu Fernández, Pedro Jose 
Justicia, Lourdes Pujols i Mariano Perez, 
i de l’escriptor Salva Redón, estarà oberta 
a la Biblioteca del Fondo fins al dia 8 de 
febrer. En el marc d’aquesta mostra, el 
dia 22 de gener, a les 19 hores, a la Sala 
Sayrach de la Biblioteca, es farà un acte 
que serà presentat per Isabel Ibáñez, en 
representació d’Òmnium Cultural. 

El diumenge 26 de gener (11 h), dintre 
dels actes de Memòria Històrica de 2020, 
tindrà lloc l'itinerari «Recordant l’alcalde 
Celestí Boada», en el qual es fa un 
recorregut pels llocs claus que expliquen 
la trajectòria personal i política de 
l’alcalde Celestí Boada: l’exposició «1939. 
L’abans i el després» del Museu, l’Ajunta-
ment, el carrer Major, la plaça d’Alfons 
Carles Comín del barri del Fondo, la 
plaça Celestí Boada Salvador del barri del 
Bon Pastor (inaugurada el dia abans) i 
l’Espai Memorial «Parapet de les executa-
des i executats 1939-1952» al Camp de la 
Bota, fet en record i homenatge a les 
1.706 persones que van morir executades 
a Barcelona, la majoria en aquest espai 
del litoral barceloní. Recorregut amb autocar, places limitades, activitat gratuïta, 
inscripcions a: museutorreballdovina@gramenet.cat o al telèfon 93 385 71 42.

Cursos en Riera AltaActivitats a Can Mariner Asesoría jurídica 

Introducció al Scratch

Cinema: 'Toy story'

Xerrada 

Balls tradicionals

Mostra de fotografia: 
'La ciutat de tothom'

'Romeo y Julieta'

Taller: 'El risc del bullying'

Cante y baile flamenco

Itinerari ‘Recordant l’alcalde Celestí Boada’ Entrades a la venda per a 
'La Rambla de les floristes'

Aula Universitària

Dimarts, dia 21 (17.30 h) l'espai Fils orga-
nitza al Pompeu Lab (c. Pompeu Fabra, 22) 
l'activitat «El risc del bullying. Què fer com 
a pares davant l'assetjament escolar». El 
taller serà un espai educatiu de reflexió i 
recerca d’eines per acompanyar els nostres 
fills i filles davant l’assetjament escolar.
Inscripcions: espaifamilies@.cat

Ja estan a la venda les entrades per La Ram-
bla de les Floristes, de Josep M. de Sagarra, 
obra produïda pel Teatre Nacional de Cata-
lunya, que es representarà al Sagarra el dia 
24 (21 h). Preu: 18 € (descomptes habituals). 
Entrades: www.teatresagarra.koobin.catLa Peña Cultural Recreativa Rincón Anda-

luz presentará este sábado su nueva junta 
directiva. La entidad también ofrecerá 
una actuación de ballet flamenco de la 
Casa de Andalucía de Gavá y del Centro 
Cultural Extremeño La Segarra de Corne-
llà. El cantaor Cristian Cosano presentará 
su nuevo trabajo Río y Romero. También 
actuarà Víctor de Paula y Rubén Reche, a 
la guitarra.

Dirección: ctra. Font de l'Alzina, s/n (Plaça Che Guevara)
Fecha: 18 de enero
Hora: 21 h

Amira, Asociación de Mujeres por la 
Igualdad Riera Alta, ofrece las siguientes 
actividades en horario de mañana o de 
tarde: yoga (martes y viernes, de 9.30 a  
11 h); Chi Kung (martes, de 18 a 19 h); 
baile en línea (miércoles, de 18.30 a  
19.30 h), y pintura (jueves, de 10 a 12 h).

Lugar: Casal Riera Alta
Dirección: passatge Pedrera,8-10
Información: 93 391 22 23 o 616 21 56 07

La companyia Antzoki Teatteri porta 
a l'espai escènic Carro de Baco (Santa 
Gemma, 10) la cinquena temporada de 
Romeo y Julieta, una mirada distinta; una 
nova oportunitat d'apropar-se a aquesta 
història d'amor impossible, però amb una 
perspectiva renovada.

Data i hora: 17 i 18 de gener, 20 h
Preu: 12 €. Informació sobre reserves i descomptes a 
www.saladecarrodebaco.com

«Les forces interiors de la terra: gravetat 
i magnetisme». Aquest és el títol de l'Aula 
Universitària del CEP del dimecres, dia 
22 de gener (17.30 h), que serà a càrrec d' 
Alberto Casas Ponsati, catedràtic de la UB.

Lloc: Museu Torre Balldovina
Informació: els dimarts (de 12 a 13 h), al carrer de 
Sant Josep, 20 (tel. 93 385 33 66)

La Biblioteca del Fondo torna a programar 
una nova edició del curs d'introducció al 
Scratch, un entorn de programació visual 
per blocs adreçat a infants i joves que permet 
crear històries, jocs i animacions. 

Data: del 20 de gener fins al 6 de febrer
Adreça: c. Massanet, 28
Inscripció prèvia: 93 468 46 12

L'Associació de Veïns i Veïnes i el Grup de 
Dones de Can Mariner posa en marxa les 
següents activitats: cuina, manualitats, ta-
ller de memòria, gimnàsia de manteniment, 
txikung, sevillanes, castanyoles, anglès, 
guitarra, informàtica, pintura a l'oli, tall i 
confecció i excursions, entre altres.

Més informació: Centre Cívic de Can Mariner, carrer 
de Milà i Fontanals, 14-16.
Telèfon: 93 466 32 87

La Asociación de Vecinos de Can Mariner 
ofrece un servicio de asesoramiento jurídico 
gratuito para todas aquellas personas que 
necesiten resolver dudas sobre este tema. La 
entidad sigue comprometiéndose en ayudar 
a la ciudadanía para que conozca, defienda 
y ejerza sus derechos.

Organiza: Asociación de Vecinos y Vecinas Can Mariner
Dirección: c. Milà i Fontanals, 16
Teléfono: 93 466 32 87 

La Biblioteca Can Peixauet (av. Generalitat, 
98) projectarà demà dissabte (11 h) el film 
per a infants Toy story. A casa de l’Andy, les 
joguines s’alien per afrontar l’aniversari del 
seu amo ja que temen ser substituïdes. 

La Biblioteca Central (c. jardí de Can Sis-
teré)acull demà dissabte (11 h) la xerrada 
«Vivint l'estigma en les relacions socials i el 
lleure, per motius d'orientació sexual, per 
ser gran o per patir un trastorn mental». Es 
parlarà del estigma en primera persona.

El Centre de Tradicions Populars Catala-
nes Joan Pairó (c. Mas Fonollar) ofereix 
aquest diumenge, dia 19 de gener, un 
taller de ball a les 18 hores i l'actuació de 
Carles Belda (19 h). Entrada lliure.

Voluntariat per l'Equador 
L'Associació Internacional de Sanitaris 
d'Espanya (AISE) convida a persones, amb 
coneixements sanitaris o psicosocials, a 
participar com a voluntaris i voluntàries 
en atenció mèdica comunitària per a zones 
rurals i vulnerables de l'Equador, del 24 de 
febrer al 31 de març. Inscripcions: 
campanya@asociacionaise.org. Més infor-
mació a: www.asociacionaise.org

Comença la temporada a l'Auditori amb propostes que  
ens apropen a la música clàssica i la contemporània

L'Auditori Can Roig i Torres inaugura 
aquest mes la temporada de concerts amb 
una programació diversa que, fins al juny, 
ens atansa a les disciplines clàssiques però 
també a les varietats estilístiques contem-
porànies. 

La programació estable, centrada en 
les tradicionals vetllades de música clàs-
sica, la inaugurarà, el proper 25 de gener, 
l'intèrpret Flavio Villani, que ens visita 
per primera vegada a l’Auditori presentant 
un viatge poètic a través de les populars 
balades de Chopin. I el 13 de març, la gui-
tarrista Maria Camahort i el pianista 
Carles Marigó interpretaran el seu 
Poema Harmònic. Hi seguirà el concert de 
tints contemporanis sota el títol El segle XX 
per a flauta i piano, amb Christian Fa-
rroni i Àlex Alguacil (27 de març); el 
recital Els violoncels oblidats del segle XVIII 
a càrrec d’Amat Santacana, Clàudia 
Romaní i David Palanca (15 de maig) 
i el I Festival d’Improvisació Barcelona 
To Be Beethoven (13 de juny).  

Enguany, la 2a mostra Músic & 
Roig, que té com a prioritat la voluntat 
d’apropar-nos a l’activitat de solistes, 
grups instrumentals i orquestres, esde-
vindrà un dels epicentres de la programa-
ció. Hi haurà, del 6 al 13 de març, con-
certs que es desenvoluparan en diferents 
escenaris, com l'Auditori, el Sagarra i les 
biblioteques.

D'altra banda, la música popular 
estarà representada per la cantant colo-
menca Mireia Inglés en el seu primer 
concert a la ciutat (20 de març) dins del 
concurs Cabal Musical. Aquest és 
un projecte d’innovació social per a la 
inclusió i de suport al talent, basat en 
l’acompanyament artístic de joves amb 
sensibilitat i inquietuds musicals. El 
programa comptarà, a més, amb la 34a 
edició de Can Roig i Torres En Con-

cert. Una programació que combinarà, 
des del gener fins al juny, les tradicionals 
actuacions del professorat, els denomi-
nats «3/4», i les «Soirées Musicals». 

El cicle finalitzarà amb el 5è Stage 
d’Interpretació Musical Can Roig i 
Torres (24, 25 i 26 d'abril), els concerts 
dels i les alumnes de l’escola i el 
cicle Música Santa Coloma, amb la 
participació d'artistes de la ciutat.
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