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Els grups polítics municipals
analitzen assumptes d’interès públic
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COMO EN LA CASA DE UNO...
EN NINGÚN SITIO
Monòleg de Santi Rodríguez
13 DE NOVEMBRE 21 H

Abans que comenci la propera campanya de les eleccions legislatives, els representants dels cinc grups
polítics municipals escriuen en aquest butlletí sobre
diversos aspectes de l’actualitat colomenca, amb
opinions força contrastades sobre assumptes d’interès públic.

Presentant aquest cupó a la taquilla del Teatre,
obtindràs un descompte especial
i l’entrada et quedarà per 12 euros

Pàg.2

Una vintena d’activitats sobre la cuina, la
salut i la llum, a la Setmana de la Ciència
La Setmana se celebra fins al dia 20 amb
l’objectiu d’apropar el coneixement a tothom

S’han programat tallers infantils, tast de vins,
exposicions i un concurs de fotos amb mòbil

Des d’ahir, dia 12, i fins al 22 de novembre, té lloc
la Setmana de la Ciència a Santa Coloma amb una
vintena d’activitats que giren al voltant de la cuina,
l’alimentació, la salut i la llum. Aquesta iniciativa, que
se celebra per tercer any, és coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i compta
amb la participació d’un bon nombre de municipis,
institucions i equipaments com ara les biblioteques
colomenques, el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, la Fundació Hospital de l’Esperit Sant i el Centre Ecometròpoli.
El programa inclou tallers infantils, tast de vins, visites
a la vinya d’en Sabater, una classe magistral de cuina,
exposicions i un concurs fotogràfic amb telèfon mòbil,
entre altres propostes. L’alcaldessa Núria Parlon diu
que «un dels objectius d’aquesta programació és continuar posant en valor Santa Coloma com a ciutat universitària. La Setmana de la Ciència és un exemple de
com apropar el coneixement dels professionals del
Campus de l’Alimentació i de la Fundació Hospital de
l’Esperit Sant a la ciutadania. És una oportunitat perquè els colomencs i les colomenques siguin partícips de
les possibilitats que els ofereix l’entorn universitari».
La Setmana va començar dijous, amb un acte a la Biblioteca del Fondo en què van participar l’alcaldessa Núria

La ciència,
a l’abast
de tothom
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

Cal destacar altres actes de la programació com el recital de cançons i textos tradicionals de la terra i la
claror, a càrrec de l’Escola de Música, que se celebrarà
avui (18.00) al Museu. El dia 18 (11.00), el Dr. Abel
Mariné farà una conferència a la Biblioteca Singuerlín
sobre certeses, dubtes i fal·làcies entorn de l’alimentació, adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. Finalment, la Biblioteca Central acollirà fins al
dia 22 la mostra «La llum».

CONCURS DE FOTOGRAFIA AMB MÒBIL

D’altra banda, amb el lema «Santa Coloma, del sòl a
la llum», s’ha posat en marxa un concurs de fotografia
per a telèfons mòbils. L’Ajuntament us anima a participar-hi retratant racons de la ciutat. L’autor o autora
de la foto guanyadora s’endurà un smartphone de
regal. Tant el programa d’actes de la Setmana com les
les bases del concurs es poden consultar a la pàgina
www.gramenet.cat/setmanaciencia.

Parlon i el catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la
Facultat de Farmàcia de la UB, Abel Mariné; després,
hi va haver una classe magistral de la mà de Pere Castells, coordinador de la Unitat UB-Bullipèdia.

Tot plegat s’emmarca en el projecte «Santa Coloma,
ciutat universitària» que, com se sap, serveix per difondre el contingut acadèmic del campus universitari
colomenc (estudis, graus, postgraus i màsters) i la important tasca que desenvolupen els professionals de
la salut i de l’alimentació en benefici de la societat colomenca.

Per tercer any, Santa Coloma s’afegeix a la Setmana de la Ciència amb una vintena d’activitats de divulgació
per apropar la ciència i el coneixement a la ciutadania. La forta vinculació de Santa Coloma amb el Campus
de l’Alimentació de la UB, ubicat al Recinte Torribera, és un dels elements centrals d’aquest esdeveniment que
enguany està dedicat a la llum i al sòl.
La Setmana de la Ciència ens serveix per posar en valor Santa Coloma com a ciutat universitària. Aquest cicle
és un exemple més de com apropar el coneixement dels professionals del Campus de l’Alimentació a la ciutadania. És una oportunitat més perquè els colomencs i les colomenques siguin partícips de les oportunitats que
ofereix l’entorn universitari, i que podem gaudir-ne sense sortir de la nostra ciutat.
En resum, una programació amb diferents temes i en diferents formats. Durant aquests deu dies segur que
trobareu una activitat en què participar. Endinseu-vos-hi sense complexos.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals
Desconnectar dels deliris de grandesa
Esteve Serrano Ortín
Portaveu del Grup Municipal
Socialista

Cada cop més necessitats i menys recursos. La combinació augmenta el nivell
de pobresa a Catalunya, mentre assistim a
la setmana de l’alliberació nacional on els
radicals utòpics van de la mà dels burgesos cap el destí final, i tot pot esperar. Més
retallades, menys beques menjador. Aquí,
el govern de Núria Parlon va invertir el
curs passat més d’1,5 milions d’euros en
les beques. Fins quan haurem de suportar
la inacció de la Generalitat?
L’immobilisme del PP i la radicalització

dels independentistes ens ha portat un panorama de divisió, que acabarà en frustració però que és ideal per amagar la corrupció de 23 anys de govern del clan Pujol.
Nosaltres hem dit «no» a la declaració d’independència perquè és una manifesta falta de respecte a la ciutadania, inclosa la
que creu que aquest és l’únic camí possible. Mentrestant, centenars de famílies colomenques no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Però ara sembla
que «això no toca». A la trinxera local, on
no ens podem permetre frases èpiques
com «ja hem desconnectat», hem de continuar al costat de les famílies. Farem de dic
de contenció davant aquesta crisi social i
institucional. Nosaltres volem desconnectar, sí, però del sistema analògic dels que
pensen que poden enredar la ciutadania
amb els seus deliris de grandesa per tal de
passar a la història al preu que sigui.

Desconectados de la realidad
Dimas Gragera
Portaveu del Grup Municipal
Ciutadans

Me parece inadmisible que en el primer
pleno del Parlament de Catalunya los diputados de Junts pel Sí y CUP hayan planteado una votación que persigue la independencia y la desobediencia de la leyes
españolas. Podrían haberse dedicado a
plantear un plan para atender a la enorme
deuda contraída con los ayuntamientos,
como la que mantienen con Santa Coloma,
o atender a las transferencias que demanda el sistema sanitario. Podrían pasear por
nuestra ciudad, escuchar los problemas

farmàcies
Divendres 13
Dissabte 14
Diumenge 15
Dilluns 16
Dimarts 17
Dimecres 18
Dijous 19

Mas Marí, 56
Mn. Camil Rossell, 67-69
Dr. Ferran, 11
Irlanda, 53
Rellotge, 56
Aragó, 29
Milà i Fontanals, 27

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.
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diarios de los ciudadanos y ciudadanas y
actuar para atajarlos, pero no; prefieren
seguir con su proceso de desconexión, alejados de la realidad, desobedeciendo las
normas de convivencia e incluso las propias normas de juego que ellos han autoimpuesto. Desde el Grupo Municipal de
Ciudadanos velaremos para que nuestro
Ayuntamiento sea intransigente ante este
desafío. Esperamos compartir este posicionamiento con el gobierno local, pues Santa Coloma no puede permitirse la versión
del PSC que apoya a CiU y a ERC en la Diputación de Barcelona o la que en el pasado pleno aprobó financiar el Correllengua
2015; acto sobre el que Ciudadanos ya advirtió su carácter independentista. No hay
espacio para la ambigüedad con aquellos
que han iniciado un proceso de desconexión con nuestra democracia.

Crides urgents
per fer voluntariat
Es necessiten persones més grans de
18 anys que puguin dedicar un matí
(de 12.00 a 15.00 h) a col·laborar com
a voluntàries en el projecte «Dinar en
companyia» de l’entitat Fundació Catalunya La Pedrera. D’altra banda, des
dels centres de salut s’estan atenent
persones que per les seves malalties
(demències, diversitat funcional, etc.)
necessiten suport. L’entitat colomenca
Acuivol hi vol ajudar i oferir acompanyament d’almenys una persona dues
hores a la setmana.
Qui estigui interessat pot trucar al telèfon 93 4624079 o escriure a puntvoluntariat@gramenet.cat per concertar
una entrevista.

Prendre acords per no complir-los
Aitor Blanc
Portaveu del Grup Municipal
Som Gramenet

Les mocions són les propostes que els
diversos grups polítics o les entitats presenten al Ple municipal, incloent-hi diferents punts d’acord que, si s’aproven, la lògica diu que s’han de complir. Doncs no,
massa sovint no és així. Després de prendre acords, l’equip de govern sovint no els
executa.
Com a exemple, ens trobem que el passat
mes de febrer el Ple va acordar retirar les
plaques de reconeixement institucional a
Bartomeu Muñoz i Jordi Pujol, ambdós per-

sonatges imputats per corrupció, en edificis
i espais públics. I passats mesos i en no complir-se aquest acord, SOM Gramenet vam
ensenyar en el darrer Ple que en menys de
10 minuts es poden treure fent-los entrega
de la placa de l’Auditori, retirada amb les
nostres pròpies mans. I ho vam fer just 6
anys després que la Guardia Civil entrés a
l’Ajuntament amb l’esclat del presumpte cas
de corrupció: el cas Pretòria.
Per la dignitat de tota la gent honesta i
treballadora de la nostra ciutat, que no
mereix seguir veient reconeixements públics a la figura d’un presumpte corrupte,
SOM Gramenet hem exigit al govern municipal: que compleixi els acords adquirits
al Ple municipal, retiri immediatament
totes les plaques de reconeixement a Bartomeu Muñoz i doni explicacions per la
seva demora.

Per tu hi seguim, Lluís
Alexandra Sevilla
Portaveu del Grup
Municipal de GE-ICV-EUiA

Arran de la mort d’en Lluís Hernández,
el passat dia 20 de juliol, molta gent, amics
i amigues de Santa Coloma, van compartir
amb nosaltres que caldria organitzar una
trobada per fer un darrer acte d’homenatge en record i reconeixement a la seva persona. I és que en Lluís Hernández ha deixat
una profunda petjada d’amor a Santa Coloma de Gramenet i també en un bon grapat de pobles i ciutats d’arreu del planeta.
Una petjada en el cor de molts veïns i veïnes, fruit del seu compromís, del seu tre-

ball per fer una ciutat millor i de la seva
lluita constant en la defensa dels pobres i a
favor de la justícia i de la llibertat. Així, és
aquesta una de les raons que ens porten a
realitzar un acte d’homenatge tant merescut a la seva figura; com a persona, com a
capellà i com a polític. Un acte que organitzarem els seus amics i amigues, al qual,
com no podria ser d’una altra manera, volem convidar tota la ciutadania.
Es tracta de fer un reconeixement a la seva
persona de la gent que sempre li va fer costat, dels amics, de la seva família, dels
seus companys i companyes, dels veïns i
les veïnes; en definitiva, de la gent que estimava en Lluís. La trobada serà el dijous
26 de novembre, a les 19.00 h, a la sala
Salvador Cabré de la Biblioteca del Singuerlín. Us hi esperem.

No apujar les càrregues fiscals
David Zambrana
Portaveu del Grup
Municipal Popular

Hem anunciat aquest mes les mesures
fiscals que proposem per als impostos municipals de 2016. Aquestes mesures afectarien tant l’IBI, l’IAE, l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica i les taxes
municipals. Des del Partit Popular volem
ajudar els emprenedors i les empreses del
municipi que vulguin ampliar-ne les instal·lacions i crear nous llocs de treball, deixant de penalitzar a qui intenta ampliar el
negoci. Introduint una reducció del 100%
de la taxa de sol·licitud de llicències d’obres per a la construcció de nous elements

industrials. Volem que quan el sol·licitant
formuli desistiment amb anterioritat a la
concessió de la llicència, sempre que es demostri que la consecució de 2 trimestres de
balanç negatiu, no es cobri la taxa. L’Ajuntament ha d’ajudar les empreses i els emprenedors locals. No podem penalitzar a
qui intenta ampliar el negoci, però, finalment, no pot. Si penalitzem aquestes iniciatives, és probable que mai es portin a
terme o els emprenedors no s’animin a intentar-ho, i això pot reportar pèrdua de
llocs de treball. La situació econòmica de
l’Ajuntament no permet grans rebaixes en
els impostos, i les nostres propostes són sobre aspectes fonamentals per a les economies familiars. És molt important que no
augmentem la càrrega fiscal i, per això, demanem la introducció de dues bonificacions o subvencions en l’IBI per a les famílies amb membres en situació d’atur.
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la ciutat

breus
Tríptic Poètic del Barcelonès Nord
Amb motiu del Correllengua, el 19 de novembre (19.30) tindrà
lloc l’anomenat Tríptic Poètic del Barcelonès Nord a la Cooperativa La Colmena (c. Francesc Viñas, 5). Serà una lectura dels seus
propis poemes de Jordi Valls, Joan de la Vega, Àngel Pla, Vicenç
Llorca, José Antonio Nieves (JANA), Paco Fanés, Bel Granya, Coloma Lleal i Rodolfo del Hoyo. Com que el Correlengua d’enguany està dedicat a Ovidi Montllor, Albert Fabà farà una lectura
de fragments de Coral Romput, de Vicent Andrés Estellés, poema
que va recitar el cantant d’Alcoi. L’organització d’aquest acte és a
càrrec d’Òmnium Cultural Barcelonès Nord.

Certamen sobre convivència i drets civils a l’ESO

COLOMENCS I COLOMENQUES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Una setantena de colomenques i colomencs, entre els quals l’alcaldessa i diversos
regidors i regidores, van participar dissabte a Madrid en la Marxa Estatal contra
les Violències Masclistes com es pot apreciar en aquesta foto de Fran Serrato. Convocada pel moviment feminista, l’objectiu de la Marxa, que va mobilitzar vora mig
milió de persones, va ser reivindicar que la violència contra les dones sigui considerada una qüestió d’Estat, denunciar la política de retallades en aquest àmbit i
exigir que s’hi destinin els recursos necessaris.

Inscripcions obertes per a la celebració
del Dia de la Diversitat Funcional
El 24 de novembre, Dia Internacional
de les Persones amb Diversitat Funcional, el Museu Torre Balldovina (al matí)
i el Centre Cívic del Riu (a la tarda) acolliran una jornada que té com a lema
«Construint projectes de vida». Amb
aquesta acció es vol posar l’accent en
aquells aspectes de la vida de les persones amb diversitat funcional que cal millorar per aconseguir-ne la plena integració social i una vida independent.
Hi participaran ponents d’entitats
d’àmbit estatal, com Juan José Lacasta
(Plena Inclusión) i Antonio Tejada (La

Ciudad Accesible), així com representants d’entitats catalanes del sector:
Josep Tresseras (ASPANIAS), Pep Ruf
(Fundació Catalana de la Síndrome de
Down) i Edgar Vinyals (SÄRAU).
L’acte el moderarà Roque Pascual, president del Patronat de la Fundació Tallers. Al Centre Cívic del Riu hi haurà
el taller «Les pors i neguits de les famílies amb persones amb diversitat funcional», que conduirà Laia Alamany
(Fundació Vicki Bernadet). Més informació i inscripcions, a www.gramenet.cat. Les places són limitades i la
inscripció és gratuïta.

Dos colomenses, premiados en la
Gala de les Estrelles del Futbol Català
El pívot Dani Salgado y el técnico Xavier Passarrius, ambos del Catgas Energia Santa Coloma, recibieron,
respectivamente, los premios de mejor
jugador y mejor entrenador del fútbol
sala catalán en la 4.ª edición de la Gala
d’Estrelles que celebró la Federació Catalana de Futbol el 9 de noviembre en
Barcelona. Los dos repiten galardón respecto a la temporada anterior. Dani Salgado compagina, desde julio de este
año, su trabajo como deportista de élite
con su responsabilidad como concejal
adjunto de Esports de nuestro Ayuntamiento. A Xavier Passarrius se le reconoce una temporada brillante del
equipo colomense, que le llevó a disputar la final de la Copa del Rey.

Fins al 23 de novembre és obert el termini d’inscripció en el V Certamen de Treballs Sobre Convivència i Drets Civils per a alumnes
d’ESO de la ciutat. Aquest certamen, que promou l’Ajuntament, fomenta la convivència, la gestió alternativa de conflictes i els valors
fonamentals de responsabilitat cívica, justícia i equitat. S’hi poden
inscriure fins a dos grups per centre, els quals rebran al llarg del
curs un grapat d’activitats gratuïtes ofertes pel Servei Municipal
de Convivència d’acord amb els responsables acadèmics. Les bases
es poden consultar a la pàgina www.gramenet.cat.

Taller de caixes niu a la vinya d’en Sabater
Caixes niu per a la vinya d’en Sabater. Aquest és el taller que farà
el Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli el 22 de novembre
(11.00) per explicar la funció ecològica que tenen els ocells al
nostre entorn. Cada grup o cada família que hi assisteixi construirà una caixa niu que posteriorment es penjarà a la vinya.
L’activitat és gratuïta i per a tots els públics però les places són limitades. Inscripcions: al 618 007 230 de 9.00 a 14.00 h.

Treballar en hostaleria a Europa
El Consell Comarcal del Barcelonès organitza el cicle De BCN al
Món, amb diversos tallers sobre mobilitat internacional adreçats als joves. El 25 de novembre (CRJ Mas Fonollar, de 18.00 a
20.00 h) hi haurà la xerrada «Treballar en l’hostaleria a Europa», i per anar-hi cal inscriure’s. Més informació, al carrer de
Sant Jeroni, 1-3 i a www.bcn.cat/bcnalmon.

Xerrada sobre el suport als refugiats
Organitzat per l’ Associació Colomenca pel Diàleg Interreligiós, el
dia 19 (19.00)tindrà lloc a la Biblioteca Can Peixauet la xerrada «Actuacions de suport de les diferents confessions religioses als refugiats procedents de Síria» . Hi intervindran Carmen Uroz, coordinadora de Moviments Socials, Entitats, Cooperació i Solidaritat de
l’Ajuntament, i representants de les diferents comunitats religioses.

Descobrint Islàndia
El dia 18 (20.00), Marta Bretó, fotògrafa de natura i viatgera, explicarà les seves experiències a Islàndia: des de les muntanyes de
colors, fins a les cascades de l’illa i la màgia de l’aurora boreal.
Aquest acte, que se celebrarà al carrer de Sant Josep, 20, forma
part del Cicle de Xerrades i Projeccions de Muntanya i Natura del
CEP. Més informació, a www.puigcastellar.cat i al 93 385 99 41.

El projecte ‘Dones del món’, a Can Mariner
Els dies 16, 23, 30 de novembre i 14 de desembre, l’Associació
Llatins per Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació, posarà en marxa el projecte «Dones del món». Es tracta d’un
espai per unir visions femenines i compartir l’experiència de ser
mares, treballadores i ciutadanes. Els tallers, que són gratuïts,
s’impartiran de 17.30 a 19.00 h al Centre Cívic de Can Mariner,
amb una guarderia gratuïta (a partir de 3 anys). Les places són limitades. Inscripcions: a info@llatins.org i al 665 309 704.

‘La hora de los niños’ en Carro de Baco
El domingo 15 de noviembre (19.00) se estrena en el Espai Escènic Carro de Baco (c. de Santa Gemma, 10) la obra La hora de los
niños, basada en la película La calumnia, de William Wyler. Se
trata de una reflexión sobre las mentiras, el amor y los prejuicios
sociales. Esta es una nueva producción de Carro de Baco con un
elenco de actores de Santa Coloma, y dirigida por Germán Madrid. Reservas y entradas en www.salacarrodebaco.com.
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agenda
Manipulació d’aliments
El dimarts 24 de novembre (15.00) tindrà lloc un curs de manipulació d’aliments a la seu de l’Agrupació del
Comerç i la Indústria (ACI). Les persones interessades a assistir-hi han de
trucar al telèfon 93 385 79 04, adreçar-se a les oficines de l’ACI o enviar un
correu amb les seves dades personals a
l’adreça electrònica info@santacolomatotama.cat.
Lloc: carrer de Sant Carles, 14
Organització: Agrupació del Comerç i la Indústria

‘2001: una odisea...’
Hoy, día 13 (Biblioteca Singuerlín,
20.00), el Cine Club Imatges recupera
un clásico de Stanley Kubick, 2001:
una odisea en el espacio. La película narra la historia de la humanidad (del pasado y del futuro). Hace millones de
años, unos primates descubren un monolito que los conduce a un estadio de
inteligencia superior. Millones de años
después, otro monolito despierta el interés de los científicos. Por último, durante una misión de la NASA, una máquina dotada de inteligencia artificial,
se encarga de controlar los sistemas de
una nave espacial tripulada. Entrada
gratis.

Taller de dinosaures
El Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli farà un taller de dinosaures
el 15 de novembre (11.00). El paleontòleg Enric Garcia, de l’AEEC de Premià
de Mar, parlarà del món d’aquestes espècies extinguides. Serà una activitat
gratuïta i per a tots els públics.

Teatre Sagarra: Santi Rodríguez
presenta ‘Como en la casa de uno...’
El popular humorista Santi Rodríguez actua al Teatre Sagarra avui, dia
13 (21.00), amb Como en la casa de
uno... en ningún sitio. Aquest monòleg, que forma part del cicle Sagarra
Comedy, és una sàtira dels viatges.
Així parla el protagonista: «Jo sempre
ho he dit: com a casa teva, enlloc...
De tota manera, cal viatjar sempre
que puguis. Conèixer gent de tot
arreu està bé. La majoria és gent molt
simpàtica, encara que com no saps el
que parlen, pot ser t’estan somrient
mentre et diuen que et cobraran el
doble perquè ets guiri. El curiós de
sortir fora és que et converteixes en
guiri sense adonar-te’n, i els guiris
deixen de ser-ho perquè són d’allà,
d’on tu estàs... Que no t’assabentes?
Vine a escoltar-me i t’ho explico tot a
poc a poc...» El preu de l’entrada
(descomptes habituals) és de 18 €
(vegeu el cupó de la portada).
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Taller de xarxes socials
La Biblioteca Central ofereix un taller
pràctic per conèixer i iniciar-se en l’ús de
les principals xarxes socials que s’impartirà en dues sessions: els divendres 27
de novembre i 4 de desembre (de 18.00
a 20.00) o els dissabtes 21 i 28 de novembre (d’11.00 a 13.00). Les persones
que vulguin assistir-hi, han de tenir un
compte de correu electrònic actiu. El termini per apuntar-s’hi acaba el dia 18.
Inscripcions: b.stacolomag.c@diba.cat
Informació: 93 466 15 51

Concert d’Hule Frappé

Acte de lliurament dels
Premis Climent Mur

Versión teatral de ‘La
soga’ de Hitchcock

La cerimònia de lliurament dels XIV
Premis Climent Mur tindrà lloc diumenge, dia 15 (19.00), al Teatre Sagarra. Aquest acte es complementarà amb
la posada en escena de l’espectacle Persones, de Pedro Gutiérrez, una performance creada expressament per a
aquest esdeveniment. Tot i que l’entrada és gratuïta, per assistir-hi cal fer una
reserva al 93 385 30 05 i recollir la invitació una hora abans de l’inici a la taquilla del Teatre. Els Premis Climent
Mur distingeixen persones excel·lents
proposades per col·lectius ciutadans.

Dirigida por Sergi Sánchez, el sábado, día 14 (21.00), se podrá ver en el
Teatre Sagarra La soga. Se trata de
una adaptación del famoso filme homónimo de Hitchcock, y ofrece una
velada cargada de tensión, intriga y
alguna que otra risa. El espectador se
preguntará ¿qué secretos se esconderán bajo la tapa del arcón?, o ¿qué pasaría si va a una cena en la que se sirve
la comida sobre la tumba de uno de
los invitados? El precio de la entrada
es de 5 euros. La soga forma parte del
ciclo Teatre SC.

Hule Frappé actua avui, dia 13
(21.00), dins el cicle Música SC.
Aquest grup que es mou entre el funk
afrobeat i la balada, presenta una
gran varietat de registres i referències, que culmina en un so diferent i
personal. Sense un referent clar i sense manies, Hule Frappé se sent còmode entre l’acústic i l’electrònica. Avui
presentaran el seu darrer disc, La diosa Velocidad. Les cantants Esmeralda
Colette y Ana Manzana han estat convidades a pujar a l’escenari. El preu de
l’entrada és de 5€.

Lloc: Auditori Can Roig i Torres (carrer de Rafael
Casanova, 5)

Misa rociera

Gente del Pueblo

Castanyada

Matinés musicals

Con motivo del noveno aniversario de
la entidad organizadora, el 15 de noviembre (12.00) se oficiará una misa
rociera en la parroquia de Santa Rosa.

La Peña Cultural Andaluza Gente del Pueblo celebrará su 34.º aniversario el domingo 15 de noviembre (12.00) con un
vino de honor.

Les entitats ciutadanes que formen part
del Casal de les Oliveres celebraran la
festa de la castanyada aquest dissabte,
dia 14 (19.00).

Diumenge, 15 de novembre (12.00),
tindrà lloc una altra matiné musical
amb l’actuació del grup Vocal Ensemble de l’Escola Municipal de Música.

Lugar: avenida dels Banús, 120
Organización: Asociación Cultural Andaluza Coro
Rociero Pastora y Reina

Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa (calle de
Menorca, s/n)
Información: 93 392 02 90

Lloc: Casal Municipal de les Oliveres (carrer de
Pep Ventura, 1-3)
Informació: 93 392 56 47

Lloc: Auditori Can Roig i Torres (carrer de Rafael
Casanova, 5)
Informació: 93 391 24 51

Funcions suspeses

Triballcoloma

Aula de la Gent Gran

Teatrefòrum: ‘Vínculos’

L’obra Les tres germanes, que s’havia de
representar aquest cap de setmana al
Teatre La Colmena (c. Francesc Viñas,
5), a càrrec del grup teatral homònim,
ha estat suspesa per motius de força
major. Es preveu que en el proper trimestre, aquest muntatge es porti a escena. La Colmena demana que
disculpeu les molèsties.

Tornen les danses tradicionals aquest
diumenge, 15 de novembre (18.00),
amb un taller concert a càrrec del grup
Folkatr3s i amb un repertori variat de
polques, jotes, rumbes, etc.

«La bellesa del microcosmos». Aquest és
el tema de l’Aula de la Gent Gran del
CEP del 18 de novembre (17.30), que
anirà a càrrec de Mercè Dufort (catedràtica de Biologia Cel·lular).

Avui, dia 14 (18.30), el grup Pallapupas,
en col·laboració amb Amics del Malat
Mental, proposa un teatrefòrum sobre
salut mental i família amb la representació de l’obra Vínculos.

Lloc: pati del Centre de Tradicions Populars Catalanes Joan Peiró
Organització: Triballcoloma

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

Lloc: Centre Cívic del Singuerlín (avinguda de Catalunya, 41)
Informació: 93 391 71 10

