
Mensual de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma Tot a Mà: el comerç 
compromès de la ciutat

Entra a la pàgina web www.acisantacoloma.cat i estigues al corrent
de les properes activitats que tindran lloc a la teva ciutat!

“Tienes más gracia andando
que toda Andalucía bailando”

Els usuaris de la pàgina web www.acisantacoloma.cat van poder votar
el seu piropo favorit per escollir el guanyador del concurs de piropos
que “Santa Coloma Tot a Mà” va organitzar en motiu del dia dels ena-
morats.
Finalment, el piropo més votat
pels usuaris de la web ha estat el
del Sr. Segundo Gómez: Tienes
más gracia andando que toda An-
dalucía bailando. Moltes felicitats
al Segundo, que va escriure el seu
piropo després de fer una compra
a la sabateria Alba Palau. Ha de-
mostrat ser el més romàntic i ori-
ginal, i per aquest motiu
s’emportarà una experiència in-
oblidable per a dues persones.
Podrà escollir entre més de 200
“experiències a la carta” gràcies al
patrocini d’Amida Tours: una nit amb esmorzar a escollir entre 55
cases rurals, una activitat d’aventura entre 95 propostes o un moment
de benestar a escollir entre 50 tractaments.

Com cada mes tornen les tertúlies “Cafè Co-
merç” per tractar els temes que més interessen
als comerciants i empresaris de la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet.

Destacat: Cada primer dimecres de mes els
comerciants es reuneixen a una cafeteria de la
ciutat i porten a terme aquest espai de debat.

A la propera edició del “Cafè Comerç” compta-
rem amb la presència de la Núria Beltran, directora gerent d’ESCODI, la
primera escola de formació dedicada específicament a la formació al
comerç, i també pionera en oferir la primera titulació universitària es-
pecialitzada en retail: “Graduat en Direcció de Comerç i Distribució”
(títol propi i oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona).

Torna la Fira d’Artesans el 5 de març a
la Rambla de Sant Sebastià
Cada primer dissabte de mes a la Rambla de Sant Sebastià podreu gau-
dir de la Fira d’Artesans, amb un gran ventall de productes artesans
d’alimentació i de regal.

El proper dissabte dia 5 de
març apropa’t a la Fira d’Ar-
tesania de Santa Coloma, a
la Rambla de Sant Sebastià
entre les 10 i les 21 hores.

Nova edició de les tertúlies “Cafè Comerç” 
el dimecres 9 de març

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet acollirà els dies 11 i 12 de
març la Fira de Dones Artesanes organitzada per “Santa Coloma Tot a
Mà”, amb la col•laboració d’ESCIBNA (Empresàries de Santa Coloma i
Barcelonès Nord associades), l’Associació Atenea Empresàries Actives i
Creadores i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

A Santa Coloma Tot a Mà volem posar de relleu el paper tant
important que tenen les dones empresàries a la nostra ciutat

Molts dels comerços, petites em-
preses, negocis de serveis...etc. són
liderats per dones emprenedores,
que amb la seva iniciativa, creativi-
tat i treball contribueixen al desen-
volupament econòmic i social de
Santa Coloma de Gramenet.

La Taula Rodona “Petits negocis, grans oportunitats” també forma part
de les jornades organitzades en el marc de les celebracions del 8 de
març, dia de la dona. Girarà entorn a l’experiència com a emprenedo-
res de diferents participants, i s’informarà sobre l’acompanyament i el
suport que les associacions de dones empresàries participants a les
jornades donen a les noves emprenedores. 

Taula rodona “Petits negocis, grans oportunitats”
Dia: dijous 10 de març de 2011
Hora: 15 hores
Lloc: Oficines de l’Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma
(Sant Carles, 14)
Organitza: Santa Coloma Tot a Mà
Amb la participació de:
• Esteve Serrano, tinent d’alcalde de serveis territorials i ponent de
promoció econòmica i comerç de Santa Coloma de Gramenet.
• Núria Viñas, directora gerent de FIDEM, Fundació Internacional de la
Dona Emprenedora.
• Montse Ribalta, presidenta de l’Associació Atenea Empresàries Acti-
ves i Creadores.
• Rosa Marco, presidenta d’ESCIBNA, Associació Empresàries de Santa
Coloma de Gramenet i Barcelonès Nord Associades, qui coordinarà a
taula.
• Araceli Ortega, representant d’ADHEC S. XXI, Associació de dones i
homes autònoms emprenedors de Catalunya.

Fira de dones artesanes a la Plaça de la
Vila:
Dia: divendres 11 i dissabte 12 de març de
2011
Hora: de 10 a 20 hores
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Santa Coloma Tot a Mà amb la
col•laboració de l’Associació Atenea Empresà-
ries Actives i Creadores

Jornades del dia 

de la dona 2011

Enlloc com a casa? Treu-t’ho del cap.
Menjar casolà als Dijous Temàtics!
“Dijous Temàtics”, la iniciativa creada per “Santa Coloma Tot a Mà” que
fusiona gastronomia i cultura cada primer dijous de mes, us proposa
per el març uns menús entorn a la cuina casolana.
La nova temporada dels Dijous Temàtics
ens porta moltes novetats, entre les
quals trobem la creació del “Pasaport
dels Dijous Temàtics” o la participació de
l’Auditori Municipal i el Teatre Sagarra.

Els comensals dels restaurants partici-
pants (Ca n’Armengol, Cinc, el 9 Carrer,
El Cantó, la Bodega, Lluerna, Tarantella i
Nara) podran gaudir el dijous dia 3 de
març d’uns menús que ens recordaran
als plats més tradicionals de la nostra
cuina, de gran qualitat i a un preu molt ajustat. A més, amb el valor
afegit d’un gran ventall d’espectacles en directe: teatre, cantautors,
mags, música clàssica, música celta, monologuistes... que et faran
gaudir de la cultura colomenca.

Cada primer dimecres de mes els
comerciants es reuneixen a una ca-
feteria de la ciutat i porten a terme
aquest espai de debat

Coques de Perafita,
mel, formatges, patés,
caramels i llaminadu-
res, garapinyades i ar-
ticles de regal

Aquesta temporada els restau-
rants sortejaran cada nit dues
entrades per al Teatre Sagarra i
dues més per a l’Auditori 

Empresàries, comerciants, dis-
senyadores i creadores de pro-
ductes de la ciutat han estat
convidades a participar de la
Fira que tindrà lloc l’11 i 12 de
març a la Plaça de la Vila 

Ja tenim guanyador del concurs de piropos!
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