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App de aparcamientos
Santa Coloma ya forma parte de las ciudades integradas
en la Plataforma Metropolitana de Aparcamientos.
Mediante una app descargada de manera gratuita
en el teléfono móvil (dispositivos tipos smartphone), se puede realizar el pago del estacionamiento
de vehículos regulado de superficie en las calles de
nuestra ciudad. La app, que también es válida para
los aparcamientos regulados de Barcelona, supone
dos ventajas: el primero, un ahorro de tiempo, puesto que no hay que buscar el parquímetro, hacer el
proceso de pago o sacar el ticket y volver al coche
a dejarlo; el segundo, un ahorro económico, porque
solo se paga por el tiempo real de estacionamiento
en no hacerse prepago en el parquímetro.

Nuevas apps en
funcionamento

La Policía Local ofrece una aplicación
de seguridad para establecimientos

App El Topo.

Santa Coloma forma parte de una
plataforma metropolitana que
permite pagar el aparcamiento en las
zonas autorizadas de la vía pública
con una aplicación de móvil. Además
de esta app, hay dos de nuevas que
tienen una importancia capital en
el día a día de la población: una,
que hace referencia a la seguridad
ciudadana, con conexión directa con
la Policía Local, y otra —El Topo— ,
con la que cualquier persona puede
comunicar incidencias relacionadas
con el mantenimiento de elementos
de la vía pública.

El Topo
Ya se puede descargar la aplicación para dispositivos
móviles El Topo (en la versión catalana, El Talp), con la
cual se pueden comunicar incidencias relacionadas
con el mantenimiento de elementos de la vía pública
y la limpieza: desperfectos en la pavimentación,
mobiliario urbano, semaforización, contenedores,
etc. Con el servicio de ubicación activado en nuestro
móvil, es muy sencillo reportar la incidencia. Además
de la geolocalización se puede adjuntar una fotografía
y un comentario. La notificación será recibida directamente por el Servicio Municipal de Vía Pública o
por los servicios municipales, que se encargarán de
evaluarlo e iniciar el procedimiento de solución. La
persona usuaria recibirá notificaciones cada vez que
se produzca una novedad al respecto de todo ello.

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

Después de la puesta en marcha hace unas semanas
de la aplicación para móviles Seguridad Ciudadana
Santa Coloma —puede descargarse en los repositorios de Android y iOS y permite a cualquier persona
interactuar con la Policía Local—, este cuerpo de
seguridad incorpora ahora una aplicación escritorio
destinada a los establecimientos comerciales. Esta
nueva aplicación escritorio permite, entre otras funcionalidades, recibir alertas personalizadas emitidas
desde la Policía Local, enviar incidencias de seguridad
y anomalías, remitir alertas preventivas (de emergencia médica, incendio, accidente, atraco, amenaza o
acoso) y recibir información de interés (farmacias de
guardia, busca de personas desaparecidas, teléfonos
de interés...). Los comercios de la ciudad que estén
interesados al obtener esta aplicación de seguridad
podan solicitarlo a través del correo electrónico
policialocal@gramenet.cat o del teléfono 93 462 40
72 (de 9.00 a 14.00 h).

Inscripció a les Escoles Bressol
de la ciutat
El termini per a la inscripció a les escoles bressol municipals és del 13 al 24 de maig. Aquest és el calendari
que heu de tenir en compte:
• Fins al 24 de maig, ambdós inclosos: Període de
presentació de sol·licituds i documentació, preferentment a l’EBM escollida en primera opció, o a
l’Oficina Municipal d’Escolarització - OME • 4 de juny: Publicació de la llista de sol·licituds
de preinscripció dins a l’EBM amb la puntuació
provisional
• Del 5 a l’11 de juny: Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional (escoles bressol
en primera opció)
• 12 de juny a les 12h al Servei d’Educació de l’Ajuntament (Rbla. Sant Sebastià, 98-100): SORTEIG del
número de desempat
• 14 de juny: Publicació de l’oferta definitiva
• 18 de juny: Publicació de la llista de sol·licituds
de preinscripció a dins l’EBM amb la puntuació
definitiva, dels infants admesos i, si s’escau, de la
llista d’espera
• 19 i 20 de juny: Reajustament de la demanda a
l’oferta (sol·licituds de preinscripcions dins el període
de preinscripció que no han obtingut plaça i volen
canviar la sol·licitud a escoles bressol amb places
vacants i sense llista d’espera). OME
• Del 21 al 28 de juny, ambdós inclosos: Període de
matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça a
les escoles bressol municipals

Primavera dels Drets
“La Primavera dels Drets” continua la seva programació
d’activitats durant mes de maig. Els actes estan oberts
a tots els públics i tothom està convidat a participar
activament.
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional
d’Acció contra la LGTBIfòbia.
Dijous, 30 de maig
De 17h a 19h. Pompeu Lab
Rainbow Cafè. “Tornar a l’armari”, lgtbifòbia i gent gran
En aquest cafè-tertúlia reflexionarem sobre l’envelliment de les persones LGTBI. Com viuen? Com els
veu la societat? Quines discriminacions pateixen? Es
veuen obligades a tornar a l’armari?
Organitza: SAI LGTBI. Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.

Divendres, 31 de maig
18:30h. Local de l’entitat The Suffragettes SCG (c.
Vistalegre, 5-7)
Taller: “El pes de la tradició”, estat de la lgtbifòbia al món
En aquest taller explorarem a través del “Joc de Rol”
com es viu la diversitat afectiva-sexual o identitat de
gènere al voltant del món. Amb Party cloenda “Fora
armaris, estima com vulguis”.
Participa del nostre “Divendres còmplice”.
Organitza: The Suffragettes SCG.

Santa Coloma DeGusta
Un total de 37 restauradors i restauradores de la ciutat participen en el Santa Coloma deGusta, un cicle
gastronòmic que, durant tot el mes de maig, mostra
la qualitat dels fogons d’establiments de referència
de la nostra ciutat. Bars, restaurants i bodegues especialitzades ofereixen menús i tapes singulars, amb
els seus respectius maridatges, creats específicament
per a l’ocasió. Enguany, la proposta —patrocinada
per Aura Seguros, amb el suport de l’Ajuntament,
Gramenet Turisme, l’Agrupació de Comerç i Industria
(ACI) i el Campus de l’Alimentació, entre altres entitats— , incorpora com a novetat el Sweet deGusta,
amb què també es podran tastar diversos postres a
quatre locals de la ciutat especialitzats en rebosteria.
l cicle Santa Coloma deGusta, que arriba a la quarta
edició, ha aconseguit esdevenir un referent gastronòmic i d’oci també a l’àrea metropolitana. Als visitants
autòctons ja se sumen molts ciutadans i ciutadanes
d’altres localitats, atrets per una proposta que conjuga
cuina creativa i de qualitat, amb preus interessants.
La cita també crida l’atenció dels restauradors i restauradores: aquest any, un total de nou establiments
s’han afegit per primera vegada a la mostra.
Es poden trobar imprès el programa del Santa Coloma
deGusta a l’Ajuntament, les quatre biblioteques de la
ciutat, el Campus Universitari i els locals participants.

Control de plagues
Aquestes properes setmanes s’intensifica el Programa
de control de plagues del municipi.
Aquest any s’ha incrementat les actuacions a les zones
de més risc de la ciutat per tal de garantir l’eliminació
i desinfecció.
Parc Fluvial del Besòs
S’han iniciat els mostrejos i tractaments contra la
presència de mosquits a l’entorn del Parc fluvial del
Besòs. Aquests insectes, que no piquen, generen
núvols molestos que es situen sobre les persones que
passegen o estan a les terrasses.

Celebración Bodas de Oro
El Ayuntamiento celebró las bodas de oro de sus
vecinas y vecinos. El acto que se organiza cada
dos años reunió en el Pabellón Joan del Moral, a
150 parejas que cumplen 50 años de matrimonio.
Una cita llena de complicidad con pastel nupcial
incluido y un obsequio que entregó la Alcaldesa
Núria Parlon para recordar esta importante fecha
en sus vidas.

Pla local de la Infància
Sorrals
Es fa una analítica anual a tots els sorrals que hi ha a
les escoles i a totes les places, parcs públics i espais
canins de la ciutat (més de 60 sorrals); una analítica
que es repeteix en una segona revisió si surt algun
indici que així ho recomani. I en aquest cas es realitza
un tractament o fins i tot un canvi de la sorra.
Piscines municipals
L’Ajuntament encarrega una auditoria anual de les 5
piscines de la ciutat que tenen usos públics (Fondo,
can Zam, Raval, Torribera i CEE J. Sol). Els resultats de
l’auditoria es traslladen a les empreses i es realitzen,
si cal, les correccions pertinents.
Fonts naturals
Es realitzen dues analítiques anuals a les fonts naturals
periurbanes amb un mínim cabal (Bóta, Sant Roc i
Alzina) per comprovar l’estat de l’aigua.
Mosquit tigre
És molt important mantenir els patis i balcons sense
racons amb aigua estancada, que és on creixen les
larves.L’empresa que fa el control de plagues de l’Ajuntament té un pla específic de tractament d’embornals
i espais de risc amb larvicida, però només és efectiu en
casos en què es pugui delimitar l’espai. Per a la resta,
és fonamental la col·laboració ciutadana.
Aus urbanes
Les aus urbanes (coloms, tórtores...) també són una
font d’insalubritat. L’ordenança municipal prohibeix
donar-los menjar per evitar que es concentrin i que
amb les seves deposicions, o per contacte amb les
potes, escampin paparres i altres insectes que poden
picar o transmetre malalties.

L’últim ple municipal va aprovar de forma inicial el Pla
Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) que té com a
prioritat el treball a favor de la igualtat d’oportunitats
per a la infància i la joventut.
Alguns dels objectius estratègics que destaca el PLIA
són: promoure la participació infantil i adolescent
en tots els plans i estratègies de la ciutat, consolidar
les intervencions preventives i de promoció de la
salut a la infància i l’adolescència, garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’educació, dins i fora de
l’entorn escolar, potenciar un model de gestió cultural
a favor del talent local, i facilitar l’accés universal a
les activitats de cultura, oci i temps lliure, fomentar
la pràctica esportiva com a transmissora de valors
positius i d’un estil de vida saludable, i fer visible i
reconèixer la diversitat en totes les seves formes i els
espais de relació infantil i juvenil.

Oficina de pobresa energètica
El Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica
és un nou mitjà de l’Ajuntament per contribuir a combatre la situació de pobresa energètica que pateixen
moltes famílies colomenques. El punt d’atenció està
ubicat a l’Oficina Local d’Habitatge. Fins ara els serveis
socials municipals han donat suport a les famílies en
situació de vulnerabilitat per tal d’evitar talls en els
subministraments de les seves llars, en compliment
de la Llei 24/2015. La nova oficina té com a objectiu
universalitzar aquest servei.
En els darrers 10 anys l’Ajuntament ha detectat un
increment de veïns i veïnes amb dificultats per cobrir
les seves necessitats bàsiques de consum de gas,
aigua i electricitat.

Els objectius generals de la nova oficina serán combatre
la situació de pobresa energètica, garantir els drets
que contempla la legislació vigent pel que fa a l’accés
als subministraments bàsics, i millorar l’eficiència de
les llars del municipi, posant especial interès en les
llars més vulnerables.

Recordem que l’Oficina Local d’Habitatge està situada dins les dependències de l’empresa municipal
Gramepark, a la plaça d’en José Cámara de la Hoz,
s/n (barri del Raval). L’horari d’atenció és aquest:
dilluns i dijous de 9.00 a 15:00 hores, dimarts i dimecres de 9:00 a 18:00 hores i els divendres de 9:00
hores a 14:00 hores. El telèfon de contacte és el 93
385 94 56 i l’adreça electrònica pobresaenergetica@
gramepark.cat.

L’Ajuntament aprova les
convocatòries per a beques i ajuts
escolars per un import de prop
d’1,2 milions d’euros
Aprovades sengles convocatòries per l’atorgament
d’ajuts econòmics individuals per fer front a despeses
d’escolaritat i servei de menjador pels escolars de 0 a
3 anys. A més també es va donar llum verda als ajuts
per a activitats socioeducatives i de lleure pels alum-

nes de primària i ESO. Un cop es publiqui al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) començarà
el termini per presentar les sol·licituds.
Els ajuts estan dividits en dos apartats: ajuts i beques
menjadors per a les escoles bressol i subvencions per
a activitats extraescolars, tant al centre educatiu com a
les entitats esportives de la ciutat. La junta de govern
ha aprovat la convocatòria d’aquest curs i del proper.
Així l’ajuntament destina 350.000€ a beques per a
nens i nenes de 0 a 3 anys per a pagar el que resta
d’aquest curs 2018/2019. Pel proper curs, dividit en
dos períodes de sol·licitud, es destinen 180.000 per
a setembre-desembre i 500.000 per a gener-juliol.
Quant als ajuts per a activitats socioeducatives i de lleure
es destinen 60.000€ pel període gener-juliol d’aquest
curs i 100.000 pel proper curs, també dividits en dos
períodes de sol·licitud. En total l’Ajuntament destina
per aquest conceptes 1.190.000 euros directament
a les famílies colomenques que més ho necessiten.
Altrament, des de l’Àrea de Serveis Socials s’està acabant de redactar la convocatòria d’ajuts pels casals
i campus esportius d’estiu. Un cop aprovades les
convocatòries s’informarà puntualment de l’obertura
dels períodes de sol·licitud.

Obres a la Comissaria de la
Policia Nacional
Des del passat mes de novembre s’estan executant
obres de remodelació a la Comissaria de la Policia
Nacional de Santa Coloma, situada al carrer Irlanda,
67, motiu pel qual és tancada al públic. Els treballs,
que podrien allargar-se fins a finals del mes de juliol,
es realitzen a la planta baixa amb l’objectiu de millorar
l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
L’adecuació d’aquesta oficina contempla també un nou
mobiliari i la instal·lació d’equips informàtics per poder
donar un millor i més ràpid servei al públic. Encara
no hi ha data oficial de reobertura i des de la Policia
Nacional es recomana als ciutadans i ciutadanes que
necessitin tramitar el DNI o passaport que poden ser
atesos a les comissaries de Badalona (avinguda dels
Vents, 9) i Sant Adrià del Besòs (avinguda de Joan XXIII,
2). És recomanable fer-ho amb cita prèvia trucant al
060 o bé a través d’internet www.citapreviadnie.es i
www.sede.administracionespublicas.gob.es.

La salud mental de adultos en
Santa Coloma
Ahora se cumplirán dos años, desde que se hiciera
pública la decisión de trasladar el Centro Especial de
Salut Mental, Martí i Julià, de su ubicación actual en la
calle Lluis Companys (por las deficiencias que presenta
el edificio respecto a la normativa legal en materia de
prevención y riesgos laborales y la finalización del contrato
de alquiler en Junio 2019), al recinto de Torribera. Esto se
consiguió evitar gracias a la movilización y los contactos
desarrollados desde la creación de esta Comisión, con
las Instituciones implicadas y las familias con personas
atendidas en en dicho equipamiento de Salut Mental.
Desde entonces hasta la fecha actual, se han ido produciendo pequeños avances, como se recogía en la
moción aprobada por el pleno municipal el 26 de Junio
de 2017, en concreto nos referimos a:
- El traslado al local del ICS en la calle Irlanda de las
consultas médicas, donde realizarán sus visitas los
psiquiatras y psicólogos; que entrará en funcionamiento en Julio.
- La ubicación del Servicio de rehabilitación comunitaria desde el cual se lleven a cabo la mayoría de
las terapias de rehabilitación tanto a nivel individual
como grupal, a otro local próximo, elegido con participación de las familias.
- La creación de la línea de transporte público B82,
para acceder a Torribera, ha supuesto una mejora
importante para la población usuaria y sus familiares,
pero todavía reivindicamos su presencia en el fin de
semana, ya que son diferentes servicios los que están
ubicados en el recinto de Torribera, actualmente.
Hemos de pensar que una de cada cuatro personas,
sufrirá un problema de salut mental a lo largo de su
vida y queremos que la población afectada, cuente en
nuestra ciudad con los medios que legalmente están
previstos, y que los recortes en servicios públicos como
la sanidad, ya muestran cómo afecta a la sociedad.
Sabemos que estas demandas son compartidas por la
mayoría de la población y nuestra alcaldesa, gobierno
municipal y grupos municipales, trabajan con las familias
para alcanzar estos objetivos, como se ha hecho con
otras reivindicaciones.
Comisión de seguimiento traslado Cesma, Martí i Julià
(Afectados, familiaries y Entidades de Sta.Coloma

