
Amb la proximitat de les festes de Nadal, dates en les
quals es compren cadells com a obsequi de manera con-
vulsiva i sovint sense pensar que comporten unes obli-
gacions, el Consell Comarcal del Barcelonès i els ajunta-
ments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma
de Gramenet promouen una campanya de sensibilitza-
ció en el territori per potenciar les adopcions d’animals
de companyia.  Amb el lema «Adopta’m»,  aquestes insti-
tucions fan una crida a favor de la tinença responsable,
tot recordant que els animals no són una joguina i que
ser-ne propietari o propietària comporta un compromís
en la seva cura i unes determinades responsabilitats. 

A Santa Coloma de Gramenet, segons dades de l’Ani-
com —registre del cens d’animals de la Generalitat de
Catalunya—, hi ha 4.296 animals censats a hores d’ara:
4.039 gossos, 253 gats i 4 fures. Tots aquestes bestioles
formen un col·lectiu que s’ha de tenir en compte a l’hora
d’aplicar polítiques de manteniment i reforma dels es-
pais públics. 

En aquest sentit, l’Ajuntament, que des de les darreres
eleccions municipals té una regidoria destinada a la pro-
tecció animal, desenvolupa diverses accions per afavo-
rir la convivència entre les persones i les mascotes en es-
pais públics. Aquests són els casos de les zones d’esbarjo
per a gossos en diversos indrets de la ciutat o la difusió

periòdica de campanyes a favor del civisme i la tinença
responsable. Millorar la seguretat i la higiene són objec-
tius bàsics i, per assolir-los, hi haurà nous parcs canins
millor condicionats com a punts de trobada i esbarjo
dels animals. 

CAP A UNA TINENÇA RESPONSABLE
A més de mantenir-los en bones condicions higieni-
cosanitàries, de benestar i de seguretat d’acord amb
les característiques de cada espècie, la Llei de protec-
ció dels animals disposa que els propietaris hi con-
treuen altres obligacions. La tinença responsable
consisteix a tenir-los degudament identificats; por-
tar-los periòdicament el veterinari; desparasitar-los i
alimentar-los correctament; permetre’ls fer exercici
diàriament; recollir-ne les deposicions, i no abando-
nar-los mai. Els animals han ser identificats amb un
microxip implantat pel veterinari i han d’estar cen-
sats a l’ajuntament del municipi on viuen.

RESPONSABILITAT I CIVISME
Tenir una mascota és una experiència gratificant, però
exigeix una reflexió prèvia. Un animal és un company
que s’ha de saber cuidar. Quan tenim cura d’un gos,
treure’l a passejar és una de les tasques ineludibles i cal
que es converteixi en un exercici cívic i de convivència.
Sempre que passegem el nostre gos l’hem de dur lligat,
al carrer hem de vigilar que no entri a les zones desti-
nades a jocs infantils, que no molesti ningú o que no
begui directament de les fonts públiques. La inscripció
dels animals de companyia en el cens municipal és
obligatòria i gratuïta.

Fins al proper 20 de novembre continuaran els actes
de la Setmana de la Ciència. Els temes centrals d’en-
guany són els llegums, la cartografia i la relació glo-
bal-local. Les biblioteques, el Centre Ecometròpoli i
el Campus de l’Alimentació en són els escenaris i els
actors  principals. 

Pàg.2

Continuen els actes de la Setmana de
la Ciència durant el mes de novembre 

11 novembre
2016

www.facebook.com/PasionPorSantako @scgramenetwww.gramenet.cat

Hi ha més de 4.000 mascotes censades, 
i cal recordar que tenir-les inscrites és obligatori

L’Ajuntament vol potenciar les adopcions i
remarcar que els animals no són joguines

Nova campanya municipal per a la tinença
responsable dels animals de companyia

Les nostres mascotes ens fan companyia, ens motiven i són un complement ideal per als jocs dels més petits. Però
no són joguines que es poden usar i llençar; són éssers vius que mereixen la nostra atenció, respecte i cura. Des de
l’Ajuntament de Santa Coloma promovem la tinença responsable d’animals de companyia. En aquesta direcció
hem promogut les zones d’esbarjo per a mascotes, les campanyes d’identificació i vacunació i el control de colò-
nies de gats. Volem que les mascotes estiguin ateses i protegides contra malalties perquè això també és una garan-
tia per a nosaltres i per als nostres fills i filles.

Conciliar, però, la tinença de mascotes amb l’ús de l’espai públic no és fàcil. De la mateixa manera que atenem els
nostres gossos i gats a casa, ho hem de fer als carrers i a les places de Santa Coloma i recollir-ne els excrements.
No volem que per l’actitud incívica d’una minoria guanyi mala fama el col·lectiu, cada dia més gran, de persones
que s’estimen les seves mascotes. Entre totes i tots hem de continuar treballant per la convivència en harmonia
d’animals i persones a la nostra ciutat.

Éssers vius
que mereixen
el nostre 
respecte

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet

Pàg.3

Premis Ciutat de
Santa Coloma
S’ha obert el termini per a la presenta-
ció de candidatures als Premis Ciutat
de Santa Coloma, que recullen actua-
cions rellevants o serveis extraordina-
ris prestats a la ciutat.

Pàg.2



Dissabte, 12 de novembre (19.30), se celebrarà el Tríptic Poètic del Barcelonès
Nord a l’Auditori. Aquesta activitat, que forma part del programa literari «Paraula
de Santa Coloma» i del Correllengua 2016, està organitzada per Òmnium Cultural.
Es tracta d’una trobada amb escriptors de la nostra comarca que llegiran els seus
propis poemes a dalt de l’escenari. Hi seran Jordi Valls, Joan de la Vega, Vicenç
Llorca, Rodolfo del Hoyo, Josep-Ramon Aragó, Àngel Pla, Joan Tudela, Paco
Fanés, Bel Granya, Coloma Lleal i Primitiva  Reverter. El Tríptic vol crear un teixit
de complicitats culturals a la comarca a través de la poesia en llengua catalana. 
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farmàcies
Divendres 11 Av. de la Generalitat, 226
Dissabte 12 Av. Catalunya, 33
Diumenge 13 Mn. Jacint Verdaguer, 107
Dilluns 14 Major, 46
Dimarts 15 Anselm de Riu, 24
Dimecres 16 Wilson, 43
Dijous 17 Mas Marí, 56

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

informa
Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Adreça: plaça de la Vila, 1 Tel. Ajuntament (Servei de
Comunicació): 93 462 40 13 Web: www.gramenet.cat
A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL B-
38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)

Ve de portada

anuncis
La Junta de Govern en sessió del dia 25 d’octubre de
2016 va acordar el següent: 

Primer. DELIMITAR un àmbit de rehabilitació en el sec-
tor del Fondo - Santa Rosa 1, que s’executa mitjançant la
declaració de 5 àrees de conservació i rehabilitació, amb
l’objecte, l’abast i les determinacions a què fa referència
el document tècnic que s’annexa a l’expedient. 

Segon. APROVAR l’avantprojecte de l’àrea de conserva-
ció i rehabilitació (ACR 2), que està delimitat pels ca-
rrers del Doctor Pagès , Valentí Escalas, Bruc i Pirineus i
els edificis del carrer de Mas Mari, 91, i Terrassa, 42 d’a-
questa ciutat, que agrupen un total de 39 edificis resi-
dencials amb 282 habitatges i 37 locals i corresponen a
la secció censal núm. 617 que consta a l’expedient.

Tercer. SOL·LICITAR al Consorci de l’Habitatge de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona, les ajudes previstes a la
convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de sub-
vencions per a la rehabilitació de 39 edificis de l’ACR 2
delimitat pels carrers del Doctor Pagès, Valentí Escalas,
Bruc i Pirineus i els edificis del carrer de Mas Mari, 91, i
Terrassa, 42 i corresponen a la secció censal núm. 617
que consta a l’avantprojecte aprovat anteriorment.

Aquest expedient s’exposa al públic per un termini d’UN
MES, comptat des de l’endemà de la publicació del pre-
sent edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que
les persones interessades puguin presentar les al·lega-
cions que estimin adients, a l’aprovació de la delimitació
de l’àmbit de rehabilitació en el sector del Fondo - Santa
Rosa 1, i s’entendrà definitivament aprovada si dintre
d’aquest termini no se’n presenta cap.

La Junta de Govern, de data 2 de novembre d’enguany,
va aprovar les bases específiques per al concurs públic
d’aquesta convocatòria:

—La selecció d’un/a programador/a mitjançant con-
curs públic, en règim laboral, caràcter temporal i amb
contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació
parcial d’un treballador.

Les bases es podran recollir a l’Oficina d’Informació i
Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (podeu veu-
re’n l’horari a www.gramenet.cat), consultar-les als
webs municipal i de Grameimpuls (www.grameim-
puls.cat) i al tauler d’anuncis de la corporació on ro-
mandran  exposades. Per prendre-hi part, les sol·lici-
tuds s’hauran depresentar dins del termini de vint dies
naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases al DOGC.

Sessions sobre el
pressupost
Continuen les sessions informatives i de
participació sobre les propostes de pressu-
post i ordenances del 2017. N’hi haurà una
dimecres, dia 16 (Centre Cívic del Raval,
18.30 h), adreçada al veïnat del districte 5è;
una altra el dia 17 per al districte 4t (pg.
d’en Llorenç Serra, 50, 17.30 h), i una darre-
ra, també el dia 17,  per al  districte 6è (Cen-
tre Cívic del Fondo, 19.00 h).

Plantada d’arbres a la font de l’Alzina 

Continua la Setmana de la Ciència

Els nens i les nenes de 5è de
l’Escola Mercè Rodoreda van
anar el 3 de novembre a la font
de l’Alzina per fer una plantada
de lledoners i garrofers. La fi-
nalitat de la sortida era repo-
blar el bosc, que ha patit canvis
durant els dar-rers anys.
Aquesta activitat es va dur a
terme amb l’ajuda del Departa-
ment de Medi Ambient de l’A-
juntament.

Fins al 20 de novembre continuaran els
actes de la Setmana de la Ciència. Els
llegums, la cartografia i la relació glo-
bal-local en són els temes centrals. 

Les activitats començaran amb un
taller de cuina  —Els llegums de Bolí-
via—, que hi haurà dissabte a Biblio-
teca del Fondo, i continuaran
diumenge amb un taller de robòtica per
a la canalla, les inscripcions del qual es
van completar fa dies. Uns altres actes
d’interès són la xerrada sobre la medi-
cina oriental del segle XXI (Biblioteca
Can Peixauet), les conferències del cicle

Ciència en primera persona de dimarts
(Institut Puig Castellar) i la xerrada
sobre serra de Marina (Biblioteca Cen-
tral). Loli i Toni, cuiners del restaurant
colomenc La Cuina de la Loli, tancaran
la jornada a la Biblioteca del Fondo amb
un taller de llegums. L’endemà, al ma-
teix escenari, el xef  del restaurant
Lluerna, Victor Quintillà, elaborarà un
plat molt especial basat també en els lle-
gums. La Setmana es completarà amb
més tallers de química, de química apli-
cada a la cuina i amb un altre per als
més petits amb un títol suggeridor: Bes-
tioles enormes, monstres diminuts. 

El dia 16 (de 9.00 a 14.00 h), Gra-
meimpuls, en col·laboració amb els
ajuntaments de Badalona i Sant Adrià
de Besòs, farà una acció formativa adre-
çada a les persones que vulguin desco-
brir el seu talent emprenedor a través
de la potència del joc seriós i el treball
de grup. El mètode Lego® Serious
Play® és una tècnica de psicologia i
aprenentatge orientada a les àrees de
negoci. Aquest sistema millora la comu-
nicació, la reflexió i la resolució de con-
flictes. La formació tindrà lloc al Servei
de Foment Empresarial (av. de la Gene-
ralitat, 99-101). L’assistència és gra-
tuïta, però cal fer una inscripció prèvia
a l’adreça esmentada, al 93 466 52 24 o
a formacue@grameimpuls.cat.

El Tríptic Poètic, a l’Auditori 

Formació sobre el 
desenvolupament del 
talent emprenedor

40 persones ajuden 
en el control de les 
colònies de gats urbans

Una vegada més, cal recordar que les per-
sones propietàries tenen l’obligació de
recollir els excrements dels seus animals
als espais públics. A la nostra ciutat, la
sanció mínima per no recollir els excre-
ments dels gossos és de mil euros, quan-
titat que augmenta fins a cinc mil euros si
la infracció es repeteix. 

El Centre Comarcal d’Atenció als Ani-
mals de Companyia del Barcelonès
(CCAAC) s’encarrega de la recollida d’a-
nimals abandonats, perduts o ensalvat-
gits, de l’acollida i custòdia dels animals
recollits o rebuts en cessió, així com de
tasques per a la recuperació d’animals i
per a l’adopció dels animals recollits. El
CCAAC és una eina per retornar a la so-
cietat tots els animals abandonats reco-
llits als tres municipis i tenir-ne cura fins
que són donats en adopció, d’acord amb
la Llei de protecció dels animals. És a
dir, vacunats, identificats, desparasitats
i esterilitzats. El Centre es troba al Camí
dels Xiprers, s/n,  de Badalona (tel. 93
465 52 24). 

COLÒNIES DE GATS
L’Ajuntament de Santa Coloma és pio-
ner en el control de les colònies de gats
urbans (hi ha més de 30 espais contro-
lats des de fa més de 10 anys). Aquesta
tasca es porta a terme amb la inestima-
ble col·laboració de més de quaranta
persones que, de manera voluntària,
presten el seu temps  i participen en la
cura d’aquests animals que viuen en es-
pais públics. Si alguna persona vol afe-
gir-s’hi i ajudar a mantenir sans els gats
urbans, pot adreçar-se al Departament
Municipal de Zoonosi i Protecció d’Ani-
mals, ubicat a l’edifici de l’Ajuntament
que hi ha a la plaça de l’Olimp.

NOU CENTRE DE LA FUNDACIÓ GERMINA A LA CIUTAT
La Fundació Germina celebra els nou anys d’activitat social a la nostra ciutat, i el pas-
sat 3 de desembre inaugurà un nou centre ubicat a la plaça de les Cultures, al barri del
Raval. Aquesta fundació sense ànim de lucre ofereix suport i acompanyament a nens,
joves i famílies per millorar la seva qualitat de vida. Des de la seva constitució, la Fun-
dació Germina ha anat ampliant l’activitat a través de diferents programes. A la imat-
ge, un moment de l’acte d’obertura del nou centre, que va comptar amb la participació
de l’alcaldessa, directius, professionals i voluntaris de l’entitat.



Les persones amants del cinema po-
den participar en el BiblioClub Filmoteca
des de la Biblioteca Singuerlín. Es tracta
d’un cineclub virtual sobre una mostra
de llargmetratages selececionats per la
Filmoteca de Catalunya. Més informació,
al 93 468 26 97.
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Conferència sobre el referèndum del Sàhara
El 17 de novembre (19.00) hi haurà una trobada amb Jira Julahi
Bad, delegada sahrauí a l’Estat espanyol, per parlar del referèn-
dum d’autodeterminació del Sàhara. L’acte, que se celebrarà a la
sala d’actes del Museu Torre Balldovina, està organitzat per l’enti-
tat Santa Coloma amb el Sàhara amb el suport de l’Ajuntament.

La campanya de la sida ja té imatge
El concurs de cartells de prevenció de la sida, en què han partici-
pat 32 joves, ha estat guanyat per l’estudiant de disseny Félix Gil.
La imatge serà utilitzada en  la campanya d’enguany i apareixerà
reproduïda en cartells i punts de llibre. Al certamen s’hi podien
presentar joves que no fossin més grans de 25 anys. El premi és
de 500 €, 300 dels quals es lliuren en la moneda digital local.

Ajornat l’espectacle ‘Viajando con Lorca’
L’obra Viajando con Lorca, que el grup colomenc Lauta havia de
representar el 18 de novembre al Teatre Sagarra, ha estat ajor-
nada sine die per causes de força major.

Activitats a l’Ateneu Julia Romera
Avui, dia 11 (19.00), a l’Ateneu Julia Romera (c. Sant Ramon, 51),
es presenta el llibre de Lluís Tarrasón Agua. Una odissea del Fondo,
que tracta sobre la vida dels immigrants que van poblar el barri
durant els anys seixanta y setanta del segle passat. Tot seguit, s’i-
naugurarà una exposició de fotos del Fondo i Santa Rosa d’aquella
època fetes per Joan Morán, un dels fundadors del Centre Social i
de l’Associació de Veïns del Raval, que en farà la presentació.

Exposició de llibres 
Amb motiu de la Setmana de la
UNESCO, el vestíbul de la Biblioteca
Can Peixauet acollirà una exposició
de llibres del 12 al 19 de novembre.

Sortida a l’Olot paisatgístic 
El 27 novembre, els Amics del Museu Torre Balldovina faran
una sortida a Olot, on hi ha l’Escola de Paisatgisme de Cata-
lunya. Els participants hi faran una visita guiada, i aniran des-
prés a la Grevolosa, una fageda protegida de tons tardorals. El
preu és de 50 € per als socis i de 52 € per als no socis. Inscrip-
cions: els dimecres i els divendres (de 18.00 a 20.00 h), al
Museu (plaça de Pau Casals, s/n), i al 628 68 45 41.

Cafès lingüístics al CRJ Mas Fonollar
Cada dimarts (de 18.00 a 20.00 h), l’associació Mundus fa els
cafès lingüístics al CRJ Mas Fonollar (c. Sant Jeroni, 1-3).
Aquesta activitat és gratuïta i oberta a tothom que estigui inte-
ressat a aprendre, practicar idiomes i conèixer noves cultures. 

Acte de la FEDAC al Teatre Sagarra
La Fundació Educativa FEDAC aposta per la innovació i el diàleg.
En aquest sentit, el dia 17 (18.30), dos líders d’opinió, Àngel Casti-
ñeira i Alfredo Hernando, participaran en un acte obert a la pobla-
ció que tindrà lloc al Teatre Sagarra. La innovació en la pedagogia i
en l’estructura de les escoles, així com el concepte de lideratge en
les organitzacions educatives són dos dels vint-i-quatre reptes als
que s’enfronta FEDAC en el nou projecte educatiu. Castiñeira és di-
rector de la càtedra Lideratges i Governança Democràtica a ESA-
DE i Hernando és educador, investigador i comunicador.

Dimarts passat, 8 de novembre, la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament
va aprovar la destinació de 5.325 euros
a l’Escola Salvat Papasseit per a l’ad-
quisició de material didàctic especific,
adaptat als alumnes amb deficiències
auditives greus i permanents o amb
greus trastorns del llenguatge. 

El centre escolar adquirirà cinc trans-
missors i receptors de FM, que perme-
tran que alguns alumnes captin la veu
del professor o professora, puguin se-
guir amb normalitat l’activitat de la
classe i interactuïn amb els companys.

Ajut municipal per a 
escolars amb 
deficiències auditives

Ja és obert el termini per a la presenta-
ció de candidatures als Premis Ciutat
de Santa Coloma, que recullen actua-
cions rellevants o serveis extraordina-
ris prestats a la ciutat per persones
físiques o jurídiques. Fins al 21 de no-
vembre es podran presentar les candi-
datures  a l’OIAC mitjançant una
instància. 

Aquests guardons, que s’atorguen
de manera bianual, tenen caràcter ho-
norífic i no comporten cap dret admi-
nistratiu ni econòmic a favor de les
persones premiades. N’hi ha tres, de
modalitats. 

—Modalitat A: persona o entitat que
hagi desenvolupat una labor conti-
nuada en pro de la ciutat.
—Modalitat  B: persona o entitat que
hagi realitzat una activitat destacada
al llarg de l’any.
—Modalitat  C: persona o entitat que
hagi desenvolupat una tasca important
a favor de la promoció externa de la
ciutat.

Els Premis es podran atorgar a perso-
nes físiques o jurídiques arrelades a la

ciutat que, com a conseqüència de les
seves actuacions concretes i desinte-
ressades en benefici de Santa Coloma,
siguin creditores del reconeixement.
Excepcionalment, però, els guardons
poden recaure sobre una persona o
una entitat no local. 

Un jurat cívic, presidit per l’alcaldessa i
format per representants del consistori
i per un grup de persones representati-
ves del municipi lligades al teixit so-
cial, recopilaran, estudiaran i
valoraran les candidatures presenta-
des i en portaran l’avaluació al Ple de
l’Ajuntament. Aquest organisme serà,
finalment, qui atorgui els Premis.

Les persones que ocupin càrrecs polí-
tics amb responsabilitat a l’Administra-
ció, les entitats i les persones físiques
representades en el jurat cívic en que-
den excloses. Els Premis Ciutat de
Santa Coloma tenen caràcter vitalici i
es poden atorgar a títol pòstum. De la
mateixa manera, el jurat cívic els pot
declarar deserts. 

Aquestes distincions es lliuraran al des-
embe, durant la Festa Major d’Hivern.

Oberta la presentació de candidatures
per als Premis Ciutat de Santa Coloma 

Cineclub virtual 
des de la Biblioteca 
Singuerlín

Estudiantes peruanos, en la ciudad
Veintiún alumnos del máster de Gerencia

Social de la Pontificia Universidad Católica de
Perú estuvieron el 9 de noviembre en el Ayun-
tamiento. Esta visita tiene carácter anual y
forma parte de un convenio de colaboración
entre dicha universidad y varias instituciones
catalanas como la Universitat y la Diputació de
Barcelona y los ayuntamientos de l’Hospitalet y
de Santa Coloma. La finalidad es que los alum-
nos conozcan durante unos días el trabajo que
se lleva a cabo en materia de políticas sociales.

Neuromàrqueting per a emprenedors
Grameimpuls, en col·laboració amb els ajuntaments de Badalo-
na i Sant Adrià de Besòs, farà el 17 de novembre (de 16.00 a
20.00 h) una sessió formativa sobre neuromarquèting orientada
a persones emprenedores, gerents, responsables de venda i màr-
queting amb l’objectiu de facilitar coneixements sobre el funcio-
nament decisor, persuadir i convèncer de la manera més eficaç.
La formació tindrà lloc a l’avinguda de la Generalitat, 99-101.
L’assistència serà gratuïta prèvia inscripció, que s’ha de tramitar
trucant al 93 466 52 24, anant a l’adreça esmentada o escrivint a
formacue@grameimpuls.cat.

Escolars al Cros Amorós
El diumenge 20 de novembre se celebrarà el Cros Amorós al
parc de Can Zam. Totes les escoles interessades a participar-hi
han de posar-se en contacte amb la Unió Colomenca d’Atletisme
(www.uca.cat o rafaelvivesg@gmail.com). Els nens i les nenes,
que vulguin córrer, han d’estar-hi inscrits obligatòriament mit-
jançant el tràmit que han de fer els mateixos centres escolars.



Diumenge, dia 13 (18.00), es projectarà
a l’Auditori Can Roig i Torres la pel·lí-
cula La quimera de l’or, de Charles Cha-
plin, com es feia a la dècada dels anys
20 del segle passat: cinema mut amb
música en directe. En aquesta comèdia
dramàtica, obra mestra del gènere,
Chaplin interpreta un solitari buscador
d’or que arriba a la península d’Alaska a
la recerca de fortuna. Una tempesta de
neu li obliga a refugiar-se en una ca-
bana on ensopegarà amb un lladre. El
preu de l’entrada és de 5 € (descomptes
habituals); socis de l’Excèntrica, 3 €.

Lloc: carrer de Rafael Casanova, 5
Informació: 93 462 40 53

La Fura dels Baus torna a Santa Coloma. Avui, dia 11 (21.00), el Teatre Sagar-
ra serà l’escenari de Free Bach 212, una performance musical amb el segell propi
de la companyia. Es tracta d’una versió lliure de la Baukernkantate BWV.212
(Cantata dels pagesos), de JS Bach, un convit atemporal i burlesc, on la crítica so-
cial i la invitació als plaers mundans en són l’alma mater. 

La cantata 212  parla d’una relació amorosa entre dos pagesos, representats per
la cantaora i el ballarí, i un recaptador d’impostos al qual els camperols estimen i
odien alhora. La situació empeny els vilatans a beure compulsivament. L’especta-
cle finalitza amb una invitació de la mezzosoprano per acabar la nit a la taverna,
amb una cervesa «com a beuratge unificador», en paraules de Miki Espuma, di-
rector de l’obra i membre fundador de la Fura. Amb la utilització de cançons i
danses populars, mesclades amb estructures de sentiments elevats i insinuants
seduccions als plaers carnals i alcohòlics, Bach ens estén una mà que creua 273
anys per convidar-nos a taula. 

La música electrònica, la imatge multimèdia, el flamenc i una poètica contempo-
ránia són les eines que utilitza la companyia per commoure’ns i delectar-nos
sense barreres ni limitacions. L’obra original es va estrenar el 1742 i forma part
de la trilogia de cantates profanes de Johann Sebastian Bach.

El preu de l’entrada, a la qual s’apliquen els descomptes habituals, és de 18 €.
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agenda
Teatre a La Colmena
La ment d’un assassí és un autèntic la-
berint. No tothom està capacitat per
entrar-hi. Paraules encadenades, el thri-
ller escrit per Jordi Galceran, ho fa
palès i manté el públic enganxat a la
cadira des del minut u. El Grup de Tea-
tre La Colmena el representa de nou
aquest cap de setmana, els dies 11, 12
(21.00) i 13 de novembre (19.00).
Preu: 6 € (Amics del Teatre, 4 €).

Lloc: carrer de Francesc Viñas, 5
Informació: 93 385 26 82

Espai Carro de Baco
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Castanyada

Curset de sardanes

Les entitats del Casal de les Oliveres han
programat per a aquest dissabte, dia 12
(19.00), la tradicional festa de la castan-
yada del barri.

Lloc: Casal Municipal de les Oliveres (carrer de
Pep Ventura, 1)
Informació: 93 392 56 47

Dissabte, dia 12 (17.00), s’oferirà un ta-
ller gratuït de customització per apren-
dre a reciclar, reaprofitar i donar-li un
nou ús a la roba. 

Lloc: carrer de Sant Jeroni, 1-3
Informació: 93 385 55 01
Organització: CRJ Mas Fonollar 

Reciclatge de roba

Cada dissabte (de 10.30 a 12.00 h) s’im-
parteix un curs gratuït per aprendre a
ballar sardanes, amb monitors de l’Asso-
ciació de Colles Sardanistes Laietans,
al Centre Excursionista Puigcastellar.

Informació i inscripcions: carrer de Sant Josep,
20 (tel. 93 385 99 41)
Organització: Amics de la Sardana 

Diumenge, 13 de novembre (12.00), tor-
nen les Matinées Musicals, amb l’actua-
ció del Cor Infantil de l’Escola Can Roig i
Torres.

Lloc: Auditori Can Roig i Torres (carrer de Rafael
Casanova, 5)
Informació: 93 462 40 53

Cine mut amb música

Luna i altres contes és un espectacle for-
mat per cinc peces breus, seleccionades
en el III Premi de Teatre Carro de Baco,
que es pot veure els dies 11 (21.00) i 12
de novembre (20.00). Les obres són Lu-
na, d’Antonio Cremades; La salida, de
José Manuel Fernández; La señora Mu-
guruza, d’Oscar Esteban; Silvia y Alber-
to, de Fernando Campaña, i La estación,
de José Escalera.

Lloc: Espai Escènic Carro de Baco (carrer de
Santa Gemma, 10)
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El Cine Club Imatges con el patrocinio
del Ayuntamiento, proyecta hoy vier-
nes (20.00) la película española Ter-
cer grado, del hispanoautraliano
Geoffrey Cowper, una historia a caba-
llo entre el drama, el thriller y el cine
negro. En su primer fin de semana de
permiso después de 5 años en prisión,
Mark Rodríguez es testigo de un
atraco a un furgón blindado. La situa-
ción crítica de su hermano y el peso
del remordimiento le empujarán a
tomar medidas desesperadas. El di-
rector asistirá y presentará la película. 

Lugar: Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré
(plaza de la Sagrada Familia, s/n)

Cine: ‘Tercer grado’

La Fura dels Baus torna a la ciutat
amb l’espectacle ‘Free Bach 212’

Matinées Musicals

Excursión 
Los días 3 y 4 de diciembre tendrá lugar
una salida a Torredembarra (el Tarrago-
nès), organizada por el Casal d’Avis de
la Guinardera. El precio es de 79 euros
por persona.

Información e inscripciones: en el Casal Municipal
del barrio (calle de Milton, 28) y en los teléfonos 93
391 82 01 y 635 536 760

Taller de escritura
Se organiza un taller de escritura creati-
va,  que Laura Jareño impartirá los días
16, 23 y 30 de noviembre y 7 y 14 de di-
ciembre (de 18.00 a 20.00 h) en el Cen-
tre Cívic del Riu. Precio: 30 €.

Información: 647 133 699 y calle de Lluís Com-
panys, 9 (de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 h).
Organización: Coordinadora de Grups de Dones

Aula de la Gent Gran
«Alimentació exòtica? Mosquits, aran-
yes, serps, artròpodes i flors comestibles»
és el tema de l’Aula de la Gent Gran del
CEP del dia 16 (17.30), a càrrec d’August
Corominas (catedràtic de Fisiologia). 

Lloc: Museu Torre Balldovina
Informació: els dimecres (de 12.00 a 13.00) al
carrer de Sant Josep, 20 (tel. 93 385 99 41)

La tècnica de l’scrapbooking, que permet
crear àlbums de fotos o calendaris, serà
l’objectiu d’un taller d’iniciació, que tin-
drà lloc  el dia 14 (18.00).

Informació i inscripcions: Biblioteca Can Peixauet
(avinguda de la Generalitat, 98-100; tel. 93 466
52 70)

Taller




