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El comerç impulsa la
campanya contra les bosses
de plàstic d'un sol ús
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Els serenos,
nous agents
cívics nocturns,
ja recorren
Santa Coloma

Amb l'organització i la iniciativa de l'Agrupació del
Comerç i la Indústria local, comença una nova etapa
de la campanya municipal «La borsa o la vida», que té
com a finalitat la sensibilització de la ciutadania i del
col·lectiu de comerciants davant l'ús indiscriminat de
les bosses de plàstic, així com incentivar que aquestes
no es facin servir, en benefici del medi ambient.
La primera acció d'aquesta nova etapa de la campanya,
que es va posar en marxa l'any 2016, es va fer durant
els dos darrers dissabtes i el 6 d'abril al mercat no
sedentari que se celebra pels matins en el districte VI
(barri del Fondo), al voltant de la plaça del Rellotge. En
aquest recinte hi haurà un punt d'informació des d'on
s'explicaran els beneficis col·lectius que comporta la
no utilització de les bosses de plàstic.
Amb la finalitat de sensibilitzar sobre la importància
de no fer servir bosses de plàstic, el diumenge 7 d'abril
(de 10.00 a 14.00 hores), a la plaça del Rellotge, hi
haurà un taller de reciclatge de plàstics, especialment
destinat als nens i nenes.

Els serenos ja realitzen les seves tasques als carrers de la ciutat

L’horari és de 23.30 a 6.30h i treballen tots
els dies llevat el 18 d’octubre, festa del
sereno. L’objectiu del servei és crear entorns
de confiança per a la ciutadania.

S’ha habilitat un telèfon de contacte, el 674 213 777,
per afavorir la comunicació entre aquest nou servei
i el veïnat.

El passat divendres, 1 de març, es va posar en marxa el
nou servei de serenos de Santa Coloma de Gramenet. Un
equip format per 18 persones, 2 encarregats i 16 serenos
(8 dones i 8 homes) , van iniciar la primera ronda nocturna
pels sis districtes la ciutat, organitzats en parelles mixtes.
Amb el servei de serenos es recupera per a la ciutat
una figura emblemàtica, d’ajut al veïnat durant la nit,
característica de les primeres dècades del segle passat.
L’objectiu d’ara és crear nous entorns de confiança
i millorar la sensació de seguretat de la ciutadania,
però en cap cas és substituir el paper dels cossos de
seguretat. La seva funció, de fet, és molt semblant
a la que fan els agents cívics que recorren la ciutat
durant el dia.

Millora de la convivència

Els nous i les noves agents cívics nocturns són fàcils
d’identificar, ja que vesteixen armilles grogues on es
pot llegir la paraula SERENO. El seu horari laboral és
de 23.30 a 6.30h, i treballaran tots els dies de l’any
excepte el 18 d’octubre, que és la festivitat del sereno.

incidències relacionades amb escombraries o trastos
vells abandonats al carrer.

Pla d’ocupació local

Entre les tasques dels serenos, hi ha la d’inspeccionar
l’estat del mobiliari urbà, l’enllumenat, els vehicles estacionats, i l’estat general dels edificis i dels comerços per
detectar desperfectes o alteracions. Els i les serenos també
tenen la funció d’assistir a persones que necessitin ajuda
per trobar-se perdudes o desorientades; per exemple,
gent gran que li faci por baixar sola les escombraries
o persones amb mobilitat reduïda o discapacitat que
necessitin anar a una farmàcia de guàrdia a la nit. També
poden informar sobre els mitjans públics de transport,
els equipaments o els serveis locals.

Aquest nou servei, a més, compta amb un vessant social,
ja que es tracta d’un programa experimental d’ocupació
per a persones en situació d’atur. L’Ajuntament té com a
prioritat la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i el
desenvolupament econòmic local. La creació de places
de serenos ha permès contractar persones de la ciutat
que estaven desocupades, més grans de 45 anys i en
situació d’atur de llarga durada. Per encàrrec de l’Ajuntament, el projecte està dirigit per l’empresa municipal
Grameimpuls —en col·laboració amb diferents serveis
municipals— que ha estat l’encarregada, amb la normativa habitual, de seleccionar les persones contractades.

Les persones contractades han rebut una formació
específica per poder dur a terme totes aquestes
tasques, i treballen amb estreta coordinació amb els
serveis públics, com la Policia Local o els Mossos d’Esquadra, a qui avisen davant de qualsevol incidència
vinculada amb la seguretat, o els diversos serveis
municipals, com el de Neteja, a qui notifiquen les

La realització de plans d’ocupació i la contractació de
ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet a
l’atur, mitjançant plans d’ocupació, és un dels objectius
recollits al Pla d’actuació municipal (PAM) de l’actual
mandat 2016-2019. L’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet inverteix en aquest nou projecte de
recuperació dels serenos 400.000 euros anuals.

Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet regidoriesdedistricte@gramenet.cat

El Fondo al Cançó de Ciutat

Preinscripció escolar per al
curs 2019-2020
Fins al 9 d’abril és el termini previst per a la presentació de sol·licituds de preinscripció en el segon cicle
d’educació infantil, primària i secundària. Pel que fa a
les escoles bressol municipals el període serà del 13
al 24 de maig. Per resoldre els dubtes i neguits que
sorgeixen a les famílies en un moment tant important com és l’elecció de centre escolar pels seus fills i
filles, l’Ajuntament va realitzar xerrades informatives
on va donar a conèixer tots els aspectes del procés
de preinscripció, que aquest any presenta algunes
novetats. A més, es posa a disposició de la ciutadania
un apartat especial de matriculació escolar al web
municipal: https://www.gramenet.cat/preinscripcio.

Continua la instal·lació de
desfibril·ladors en espais públics
Santa Coloma ja disposa de 23 desfibril·ladors (DEA)
ubicats en diferents espais i equipaments públics.
Des del juliol passat, s’han instal·lat 6 nous DEA, seguint el projecte «Santa Coloma de Gramenet, ciutat
ambespais cardioprotegits», que està desenvolupant
l’Ajuntament.

El barri del Fondo va estar representat al Festival
Cançó de Ciutat, celebrat el passat 1 de març per
escollir la millor cançó sobre Santa Coloma i la seva
gent, amb un tema del cantautor local Lozano. “El
bar de los amigos”, un dels temes més celebrats pel
públic, reflecteix perfectament l’ambient de les nits
de companyonia als voltants de la Plaça del Rellotge,
on el bon veïnatge i la convivència queden descrits en
moments de la cançó com ara “Viva la buena gente,
vivan las buenas personas, tanto si rezan a Buda o si
rezan a Mahoma”.
La gala es pot tornar a veure a través de Youtube
Canal 150.

Els 6 nous DEA es troben a l’Edifici Rambla (Serveis
Educatius), situat a la rambla de Sant Sebastià, 100;
al Nou Camp Municipal de Futbol i a les 4 biblioteques de la ciutat: Can Peixauet, Central, Fondo i
Singuerlín.

Cal recordar que de la resta de desfibril·ladors, set es
troben dins de l’àmbit sanitari (a l’Hospital de l’Esperit
Sant i als sis centres locals d’atenció primària de l’ICS) i
la resta en edificis públics: a l’edifici de l’Ajuntament de
la plaça de la Vila, a les oficines municipals de Serveis
Territorials de la plaça de l’Olimp, al Mercat del Fondo,
al Poliesportiu La Bastida, al Camp d’Atletisme Antonio
Amorós i a la comissaria de la Policia Local, al carrer
de Sant Jordi, cos de seguretat que també disposa de
quatre DEA portàtils en vehicles de serveis.
El programa preveu la instal·lació de 17 nou DEA en
altres equipaments municipals durant aquest any. En
les properes setmanes, per exemple, s’instal·laran tres
més: un al Museu Torre Balldovina, un altre al Teatre
Sagarra i un tercer a l’Auditori Can Roig i Torres. En
total, la ciutat tindrà 40 desfibril·ladors distribuïts per
tot el municipi abans del 2020.

Comencen les obres per a la
construcció de 48 habitatges per a
gent gran
El projecte modificat de rehabilitació de l’antiga l’escola
Miguel Hernández, actualment en desús, contempla
48 habitatges dotacionals per a gent gran i un centre
de dia. Aquests habitatges seran públics, en règim de
lloguer, accessibles, sense barreres arquitectòniques
i amb serveis compartits i seran destinats a persones
de la ciutat majors de 65 anys, que no disposin de llars
adaptades i/o amb rendes baixes. Els serveis compartits
seran de consergeria, bugaderia, direcció de l’edifici,
sala polivalent i magatzem, entre altres.
Les obres tenen un import de 2.281.134 € (IVA inclòs).
S’estima que els treballs finalitzaran al gener del 2020.

El conjunt de l’edifici, amb un total de 5.106 m2, tindrà
tres plantes i cadascun dels habitatges, uns 40 m2. Dels
48 habitatges, cinc s’adaptaran especialment per a
persones amb cadira de rodes. També hi haurà un jardí
interior i un aparcament. El projecte es va idear amb
la implicació activa de la plataforma SOS Gent Gran.
En els propers mesos, l’Ajuntament presentarà les
condicions concretes per poder accedir-hi. D’entrada,
es valorarà que siguin persones empadronades a
la ciutat, que disposin d’habitatges no accessibles
o que no estiguin adaptats a la seva situació, i que
pateixin condicions de vulnerabilitat per una qüestió
d’ingressos, de mobilitat reduïda, que siguin usuaris
dels serveis socials, o per condicions personals o
familiars complexes.
A més s’ha reservat un espai de 264 m2 per habilitar
un centre de dia públic de 20 places, que gestionarà
la Generalitat, ja que tant els centres de dia com les
residències públiques, són de la seva competència.

Nou servei municipal amb el funcionament d’una
oficina d’atenció a la ciutadania que té com a
finalitat afrontar els casos de pobresa energètica
que hi ha a la ciutat.
Més informació:
www.gramenet.cat/pobresaenergetica

Las AMPAS, protagonistas del Carnaval
Santa Coloma volvió a rendirse a la diversión compartida
que ofrece la celebración del Carnaval y, un año más, la
rúa del sábado 2 de marzo se convirtió en una sucesión de
imaginativos disfraces que hicieron las delicias del público.
Este año merece una mención especial la participación
de las asociaciones de padres y madres de los centros
escolares (AMPA). De las 33 comparsas participantes, las
tres que recibieron premio representaban a alguno de
estos colectivos: la más artística fue para la comparsa
de la AMPA Riera Alta, que se disfrazaron de aviadores y

aviadoras; la más original, titulada Lámparas y mágicas,
fue para la AMPA Les Palmeres, y la más marchosa, que
iba de demonios, para la AMPA Les Neus.

Millores a les línies de busos de la
ciutat
Aquestes són les millores a la mobilitat ciutadana
durant els mesos de febrer, març i abril:
• Incorporació dels nous autobusos de motor híbrid
(dièsel-elèctric) a les diferents línies del bus urbà
durant els mesos de febrer i març.
• Incorporació dels nous busos de motor elèctric
adscrits a les línies de Nitbus de la ciutat entre els
mesos de març i abril.
• Ampliació de l’horari de funcionament de la B82 des
del passat 19 febrer (passa a tenir horari 7-20:30 h
dies feiners i s’amplia horari als dissabtes).
• Canvi en el recorregut de la línia B15 en sentit Montigalà
al barri del Raval, des del passat 19 febrer (recorregut
per c/Monturiol-Ginesta-Sardana fins al c/Pirineus).
• Millora de la freqüència de la línia de bus B18 (ara cada
30 minuts) a banda d’ampliar el seu recorregut fins a
la rotonda de Can Peixauet, des del passat 19 febrer.
• Substitució de la B30 per la nova línia Metrobús
M30, amb la millora de freqüència de pas en dia
feiner de 12 a 10 minuts, des del passat 27 febrer
• Substitució de la B19 per la nova línia Metrobús M19,
amb la millora de freqüència de pas en dia feiner de
12 a 10 minuts, en dissabtes de 20 a 15 minuts i en
festius de 30 a 20 minuts, des del passat 27 febrer.
• Entrada en funcionament dels nous autobusos de
motor híbrid (dièsel-elèctric) articulats a la línia
M28 des del passat23 febrer.
• Entrada en funcionament dels nous autobusos que
donaran servei a la línia B15, més confortables i
amb major amplitud que els que actualment donen
servei en aquesta línia.

salarials o relacionades amb la publicitat del negoci,
entre d’altres. Les persones interessades es poden
adreçar al Centre d’Empreses de Can Peixauet (av.
de la Generalitat, 99-101) o bé trucar al 93 466 52 24.

La primavera feminista de Santa
Coloma suma forces i planta cara a
les desigualtats
Institucions i associacions colomenques, així com
persones a títol individual, es van fer sentir als carrers
de la nostra ciutat amb la celebració el mes de març
de la primavera feminista.

Les jornades feministes denuncien les desigualtats
que pateixen les dones i serveixen per mostrar la
tasca incansable que, a favor de la igualtat de gènere,
protagonitzen les entitats colomenques, amb el suport de l’Ajuntament. El 8 de març, Dia Internacional
de les Dones, va tenir lloc l’acte més reivindicatiu:
la convocatòria de la segona vaga feminista sota el
lema «Juntes som més». La plaça de la Vila va acollir
l'acte central del 8M amb la participació dels diversos
col·lectius de dones colomenques, que a la tarda es
van desplaçar massivament a la manifestació unitària
de Barcelona.

Obert el termini de presentació de
les ajudes a l’autoocupació

64 guardons es van lliurar a la Gala
de l’Esport Colomenc

Està obert el termini de presentació de les ajudes
a l’autoocupació adreçades a persones a l’atur que
muntin el seu negoci a Santa Coloma de Gramenet
o en un altre municipi de l’àrea metropolitana de
Barcelona, o bé persones desocupades empadronades
a qualsevol municipi de l’Estat espanyol que posin en
marxa un projecte a la nostra ciutat.
Es podran finançar aquells projectes que s’hagin donat
d’alta entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de
2019 i que no hagin demanat la subvenció a la convocatòria anterior. Els ajuts, que atorga l’AMB i que es
poden demanar fins al 15 de setembre, cobreixen fins
a 4.000 euros en les despeses següents: la quota de
cotització al RETA dels dotze primers mesos, les taxes
municipals i despeses de constitució, el lloguer dels
locals (amb un màxim del 50% de subvenció i per un
import màxim de 250€ al mes, fins a 6 mesos) i despeses

Els premis es van repartir entre diferents categories.
Un total de 16 van ser per a campions internacionals,
13 més per a campions d’Espanya, 26 a campions
de Catalunya, 6 mencions especials i 3 persones
homenatjades. Els més importants van ser per a la
Fundació Esportiva Grama, millor entitat esportiva;
en la categoria de millor esportista masculí per a Dani
Redondo (karateca); i la millor esportista va ser per a
Montse Carazo (atleta).

25 anys de favgram
Amb l’Assemblea anual de la FAVGram, agendada pel
27 d’abril a Can Mariner arrencarà la cartera d’actes
per a reivindicar i recordar els 25 anys del naixement
de l’entitat. Una celebració que “té l’objectiu de
donar visibilitat el moviment veïnal” i que vol ser
“un reconeixement públic de les persones que han
fet possible aquest moviment veïnal actual, des de
l’aportació de les comunitats cristianes, comissions de
barri, coordinadora d’associacions de veïns” segons
destaca el president de la FAVGram Tomàs Fernández.
L’inici dels actes doncs serà la mateixa Assemblea
anual, tornant a Can Mariner, lloc on en el mes de
novembre de 1994 es va donar forma la FAVGRAM,
malgrat que els estatuts es registren l’any següent,
quan també es posa en funcionament.
El dimecres 2 d’octubre la biblioteca de Can Peixauet
albergarà una exposició de fotografies i l’acte final es farà
a la biblioteca de Singuerlin-Salvador Cabré el dissabte
30 de novembre durant el matí, on es passarà un vídeo
commemoratiu del XXV aniversari, i està previst un debat
sobre el moviment veïnal i un acte d’homenatge a les
persones que han fet possible el moviment veïnal a la
ciutat ja des dels anys de la dictadura. Un acte amenitzat
amb l’actuació musical del cantautor de la ciutat, Javier
Jareño i un refrigeri com a punt final.

Elecció de la Junta a l’assemblea d’enguany
L’assemblea del 27 d’abril ha de servir per fer balanç
del 2018 i marcar objectius i full de ruta per a aquest
2019. Tal com marca els estatuts de la FAVGram, també
cada dos anys s’ha de renovar la Junta. “En principi les
persones que actualment ocupen un càrrec electe
tenen pensat presentar una candidatura per poder ser
reescollits. Per tant serà una Junta continuista excepte
si no hi ha sorpreses d’última hora”, explica Fernández.
Una assemblea que segons l’actual president, s’aspira
a que tingui la màxima participació de les 14 AV de la
ciutat, i que ja té confirmada la presència de l’alcaldessa
de la ciutat, Núria Parlon; i del president
de la CONFAVC i la Vocal, Jordi Giró i
Maria Dantas.
Tomás Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

