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Llamamiento a la ciudadanía a cumplir las
recomendaciones oficiales contra el coronavirus
El respeto a las indicaciones y adoptar medidas
preventivas es fundamental para atajar esta crisis
El Ayuntamiento puso en marcha el miércoles 11 de
marzo una serie de obligaciones y recomendaciones
dirigidas a la ciudadanía colomense destinadas todas ellas
a preservar la salud de los vecinos y las vecinas de la
ciudad ante la posibilidad de contagio del Coronavirus
SARS-CoV-2, un virus que en el momento de cierre de
estas páginas había sido calificado de pandemia por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Reforzar las
medidas de contención de la transmisión del coronavirus
es fundamental para frenar su expansión.
Todas las decisiones del Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet sobre este tema son consecuencia de las
instrucciones dadas por las administraciones responsables
competentes: el Govern de la Generalitat de Catalunya y
el Gobierno de España.
Nuestrol Ayuntamiento adoptará medidas de carácter
interno, referidas a los trabajadores y trabajadoras municipales para la prevención del contagio, y otras también
en relación a los servicios prestados a la ciutadania, así
como la suspensión de las actividades sociales, culturales
o deportivas que estaban previstas para los próximos días.
En todos los equipamientos municipales (centros cívicos,
instalaciones deportivas concesionadas, polideportivos,
bibliotecas, pistas de petanca, etc.) se darán instrucciones
y recomendaciones sanitarias e higiénicas a las personas
que utilicen las instalaciones. Consejos dirigidos, especialmente, a los usuarios y usuarias más vulnerables al
contagio del Coronavirus. Asímismo, se colocarán carteles
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El objetivo de las medidas es proteger a la población
más vulnerable y frenar el número de contagios

informativos con los consejos sanitarios básicos en lugares
visibles para el público y en los lavabos.

Medidas decretadas

El Govern de la Generalitat ha decretado unas serie de
medidas que serán aplicadas durante 15 días, aunque
podrían ser prorrogadas en función de la evolución de la
situación:

• Prohibición de toda actividad colectiva en la que participen más de 1.000 personas, tanto en espacios abiertos
como en espacios cerrados.
• La medida afecta a los ámbitos religiosos, espectáculos
públicos, culturales, de ocio y recreativos, independientemente de que el acto sea organizado por una administración pública o por privados.
• En los espacios con menos de 1.000 personas se permitirá la actividad siempre y cuando no se supere un tercio
del aforo máximo permitido en el local, para que haya un
espacio de separación adecuado entre los participantes.
• Eventos deportivos: Los acontecimientos deportivos
profesionales o no, celebrados en Catalunya, deberán
celebrarse a puerta cerrada. Cuando participen menores
se permitirá el acceso a los acompañantes.
• Educación: El Departament d'Educació ha informado, el
jueves día 12, del cierre de todos los centros educativos de
Catalunya a partir del próximo lunes, 16 de marzo, como
medida de contención ante la pandemia de coronavirus.
Esto supone las clausura de guarderías, escuelas e institutos tanto de la red pública como de la concertada.
Más información de las actividades suspendidas
y consejos de prevención del coronavirus en la página 4

Esta semana, desde los Gobiernos de España y la Generalitat de Catalunya, se han aprobado medidas de carácter
preventivo - sociales y económicas- para hacer frente al incremento significativo de casos de Coronavirus SARSCoV-2 en el país. Desde el equipo de gobierno que presido, y en consonancia con estas directrices, hemos puesto
en marcha con diligencia un Plan de medidas extraordinarias de carácter local, con el objetivo de proteger y
preservar la salud de los y las colomenses; y especialmente de las personas pertenecientes a los colectivos más
vulnerables, como son las personas mayores. En este sentido, hemos activado la fase de Pre-alerta en el Plan
Básico de Emergencias Municipales, que incluye medidas para los próximos quince días, que iremos ampliando,
si fuera necesario, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.
Con serenidad y rigor, pero bajo el principio de precaución, hemos puesto en marcha una campaña con instrucciones
y recomendaciones higiénico-sanitarias en los equipamientos de la ciudad (edificios municipales institucionales,
centros cívicos, instalaciones deportivas, bibliotecas...) e información actualizada y de servicio en la web municipal
www.gramenet.cat, redes y en esta publicación. Además, por responsabilidad cívica, hemos anulado un conjunto de
actos públicos –desde el 11 al 15 de marzo- que se iban a celebrar con posible afluencia importante de público. En
las próximas semanas, continuaremos trabajando intensamente y en estrecho contacto con los gobiernos central y
autonómico para actuar, desde lo local, en una crisis de salud de carácter global. Quiero transmitir un mensaje de
prudencia a la ciudadanía así como la importancia fundamental de que todas y todos sigamos de manera escrupulosa
las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes para proteger la salud de toda la población.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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A La Ciba els 365 dies de l’any recordaran el 8M
La setmana passada vam viure moments a la nostra ciutat que, amb la perspectiva que ens oferirà el temps, segurament podrem qualificar d’històrics. La inauguració de La Ciba anirà més enllà de les nombroses aparicions als
mitjans de comunicació, i se sentirà –de manera notable i des de ja mateix– en la implementació de les polítiques
d’igualtat municipals. Amb una vocació de transformació social, sobre La Ciba pivotaran una sèrie de serveis destinats a reduir la vulnerabilitat que històricament pateixen les dones. Projectes de caire social, econòmic, solidari,
d’atenció personalitzada i de suport al teixit associatiu seran protagonistes d’un equipament que marca un abans
i un després en la lluita pel tractament igualitari de les dones al municipi.
No es pot negar de cap de les maneres: sobre les dones aguaiten perills aparentment invisibles. En efecte, les
dones són objecte de diferents embats ideològics de caràcter reaccionari que pretenen desarticular la força que
el moviment feminista va assolir fa uns anys al voltant del 8M. Així doncs, observem atònits i atònites com es minimitzen les desigualtats que pateixen, com es banalitzen els assetjaments i les agressions sexuals, com s’accepta
socialment la prostitució quan és en realitat una forma de violència envers les dones, i com s’admet la bretxa salarial de forma inadmissible. La Ciba neix en un context desfavorable pel conjunt de les dones, però immillorable
per la necessitat de treballar de manera decidida pels seus drets, i per reivindicar a diari l’esperit del 8M.
Es tracta d’una fita que ens situa a l’avantguarda de les polítiques d’igualtat. Un pas envers l’empoderament i l’equiparació
real entre homes i dones, audaç i innovador. Una aposta més de l’equip de govern encapçalat per Núria Parlon.
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Más policía y cámaras en las calles para mejorar la seguridad
No es una novedad que hace tiempo que Ciudadanos en Santa Coloma reclama medidas efectivas para mejorar la seguridad de nuestras calles. Tampoco es una novedad que desde el gobierno municipal no se afronta la
situación de la forma que reclama Cs, una situación que nos trasladan muchos vecinos cuando hablamos con
ellos. Prueba de esta realidad es que hace un mes llenamos la Biblioteca de Fondo en un acto en el que hablamos sobre seguridad ciudadana en nuestra ciudad y allí nos comprometimos con vecinos y vecinas, que nos
explicaban situaciones que ellos mismos habían presenciado, a persistir en la defensa de la seguridad como un
derecho fundamental.
Durante este mes hemos conocido también los datos que arroja el Ministerio de Interior sobre los delitos en la ciudad y hemos podido ver cómo han aumentado casi un 25% los robos con violencia, un 23% los robos en vehículos
y más de un 16%, los robos con fuerza en domicilios y comercios.

anuncis

En data 18 de febrer de 2020, la Junta de Govern
va aprovar inicialment les Bases reguladores
específiques per a l’atorgament de les subvencions
en moneda local digital per part de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet per a projectes
destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l’econòmica social i solidària en el marc
del circuit de comerç social de Santa Coloma de
Gramenet. La documentació corresponent es
podrà consultar en les dependències municipals
del Departament de Comerç, Fires i Disciplina
de Mercats, situades a la plaça de l'Olimp, 3, i al
web municipal a l’apartat de informació pública
(www.gramenet.cat).

En data 18 de febrer de 2020, la Junta de Govern
va aprovar inicialment les Bases reguladores
per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats sense ànim
de lucre per al foment de l’associacionisme i per al
desenvolupament de projectes destinats al foment
d’activitats de promoció del comerç en el marc
del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma
de Gramenet. La documentació corresponent es
podrà consultar en les dependències municipals
del Departament de Comerç, Fires i Disciplina
de Mercats, situades a la plaça de l’ Olimp, de
Santa Coloma de Gramenet, i al web municipal a
l’apartat de subvencions (www.gramenet.cat).

En data 18 de febrer de 2020, la Junta de Govern
va aprovar inicialment les bases reguladores per
a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a
la renovació i millora dels establiments del sector
de la restauració de Santa Coloma de Gramenet
per a l’any 2020. La documentació corresponent
es podrà consultar en les dependències municipals del Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercats, situades a la plaça de l’Olimp, 3
de Santa Coloma de Gramenet, i a la pàgina web
municipal a l’apartat de informació pública.
(www.gramenet.cat)

Ante esta situación, seguimos convencidos de que nuestras acciones y nuestra convicción políticas es la correcta y,
en el siguiente pleno, pediremos que se cree una que se aumenten los efectivos de policía local y, que se desarrolle
un sistema de cámaras en la ciudad como medida preventiva.
Estamos seguros que la mayoría de colomenses están de acuerdo con nosotros y con estas medidas, veremos qué
opina el gobierno del Partido Socialista y el resto de grupos de la oposición. Nosotros lo tenemos claro.

ECP

Necessitem Serveis Socials per a la gent

Jesús
Sánchez
Portaveu

Per aquest motiu, l’equip de treballadores de Serveis Socials de l’Ajuntament han de disposar d’estabilitat i
recursos per poder desenvolupar la seva tasca en les millors condicions possibles. Però les actuals condicions
laborals de l’equip de Serveis Socials amb una elevada rotació fan que malauradament, tot i els seus esforços,
repercuteix en el servei, perquè el vincle amb les persones que han explicat les seves situacions més íntimes en
moltes ocasions es trenca i han de tornar a començar amb noves treballadores.

La situació actual que patim ciutats com Santa Coloma des de fa més de 12 anys a partir de la crisis de l’habitatge
del 2008, fa que molta gent de la nostra ciutat visqui en una situació de vulnerabilitat i no puguin realitzar els
1
seus projectes de vida amb dignitat. Moltes d’elles, en un estat de precarietat s’apropen a Serveis SocialsFOTO
per tal
d’endegar processos que els hi ajudin a reconduir la seva situació. Les persones que ens dediquem a fer política
hem de garantir i vetllar per aquesta seguretat que et dona tenir les teves necessitats garantides.

Des d’En Comú Podem Santa Coloma proposem que el nou govern de l'Estat derogui la LRSAL per tal de
garantir l’estabilitat de les treballadores millorant les seves condicions laborals, i així, poder incrementar
la plantilla per reduir la sobrecàrrega i dotar de recursos per a millorar l’atenció a les persones usuàries. I
sobretot, tenir la voluntat política d’entomar els Serveis Socials des d’una perspectiva innovadora i no buscar
excuses en la inacció d’altres administracions, sinó buscant la col·laboració d’aquestes davant una situació que
no es pot perllongar.

ERC
Samuel
Nuñez
Portaveu

Humanitzar l'espai públic
La ciutadania té el dret democràtic de gaudir amb plenitud de l'espai públic, el de tothom. Basat en els valors de
«les ciutats republicanes», pensades per a la majoria: més espai per a vianants, més verd, més aigua, menys fums,
la llum adient i una mirada feminista.
L'Ajuntament ha de preservar el bon ús de l'espai públic mitjançant la planificació i l'aplicació de lleis, ordenances
i reglaments que prioritzin els usos cívics i en penalitzin els incívics. Sense oblidar el que deia el jutge progressista
Brandeis: «El càrrec polític més important és el de ciutadà. En una república, els deures que imposa aquest càrrec
no es poden descuidar sense perjudicar greument l'interès públic». Per tant, no podem oblidar ni menystenir les
obligacions que tenim com a veïns i veïnes en la utilització de l'espai públic i en el seu manteniment. La gent ha
d'estimar i cuidar la ciutat i fer-se-la seva.
FOTO 3
ERC va defensar a l'últim ple municipal la humanització de l'espai públic, moció que pretenia explorar vies per millorar els nostres carrers i places. Es van posar a debat diferents qüestions, com motos aparcades a les voreres o els
pilons, que treuen espai a les persones i dificulten el desplaçament, en especial les que tenen una mobilitat reduïda
o les famílies amb cotxets de nadó. També vam parlar sobre les terrasses dels bars i l'obligació d'aquests de recollir
les taules i cadires una vegada finalitzada l'activitat, també temes com la recollida d'excrements, l'abandonament
de mobles i costums com llençar burilles a terra o escopir. Necessitem un pla per recuperar el bon ús dels espais urbans i un calendari per millorar la qualitat dels carrers i places.

Por las pensiones
La plataforma Marea Pensionista
Gramenet convoca todos los lunes una
concentración, a las 11 horas, en la plaza
de la Vila, por la defensa del sistema
público de pensiones, el mantenimiento
del poder adquisitivo y su blindaje en la
Constitución.

Horari de l’OIAC
L’Oficina d'Informació i Atenció a la
Ciutadania obre de 9 a 14.30 h (dilluns,
dimecres i divendres). I dimarts i dijous,
de 9 a 17.30 h.
Per tal d'evitar temps d'espera innecessari, es recomana fer reserva de cita
prèvia al telèfon 93 462 40 90, i al web
www.gramenet.cat

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

Av. Generalitat, 76
Plaça de la Vila, 3
Juli Garreta, 14
Beethoven, 25
Av. Sta. Coloma, 58
Milà i Fontanals, 79
Av. Generalitat, 226

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9
a 22 hores: 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.)
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Es compleixen 20 anys de la Institució
del Defensor/a de la Ciutadania
en tots aquests anys de funcionament de
la institució. L’alcaldessa va cloure l’acte
destacant el compromís que manté el consistori amb la institució i amb els objectius
compartits d’assolir la millor administració possible, i garantir el respecte i compliment dels drets ciutadans.

Fernando Oteros i Pepa González

La institució del Defensor/a de la Ciutadania celebra enguany el seu vintè
aniversari. Fa dues dècades que el ple va
aprovar el reglament i va nomenar al primer defensor, Fernando Oteros Salas, qui
va ocupar el càrrec fins al juny de 2017.
Posteriorment, el ple va aprovar, per
unanimitat, el nomenament de Pepa González Lara, qui assumeix en l'actualitat
aquesta responsabilitat.
El passat 27 de febrer, va tenir lloc un
acte commemoratiu, que va començar amb
la projecció d’un vídeo, publicat a les
xarxes socials de l’Ajuntament i de la
Defensora, amb fotografies i testimoniatges d’entitats que van voler felicitar la
institució per la seva trajectòria i compromís en la defensa dels drets de la ciutadania des de la proximitat.
L’actual defensora va agrair la confiança
dipositada per la població i les entitats

En aquests vint anys de treball, s’han
obert 7.309 expedients, dels quals 4.309
han estat actuacions d’Informació i Assessorament i la resta (3.000), expedients de
queixa. L’atenció quotidiana ha suposat
la celebració de prop de 20.000 entrevistes, on s’inclouen els contactes amb les
entitats ciutadanes: FAVGRAM, AMPA’s,
Associacions de Veïns i entitats del tercer
sector, i la presència de la institució a les
escoles i instituts.
Actualment, Santa Coloma és la seu social
del Fòrum de Síndics, Sindiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.

Defensora
de la Ciutadania
Plaça de la Vila, 1 (porta lateral)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
(es pot demanar cita prèvia).
Telèfon 93 462 40 12
A/e: defensora@gramenet.cat
Twitter: @defensoracg
www.gramenet.cat

Ampliat el termini del pla de
dinamització de la restauració
El termini per adherir-se a la tercera
edició del programa de dinamització del
sector de la restauració de Santa Coloma
de Gramenet s’amplia fins al 25 de març.
De moment, s’han realitzat 238 visites i ja
s’han adherit al pla 47 establiments (bars,
cafeteries, granges, restaurants i gelateries). Recordem que el programa pretén
millorar la imatge i la competitivitat de la
restauració de la ciutat.
El pla inclou quatre eixos: el diagnòstic
del establiments, un cicle de sessions
d’assessorament individualitzada per tre-

ballar aspectes concrets (gestió de recursos humans, finançament, etc.), formació
en cuina, sala i estratègia empresarial i
una línia d’ajuts econòmics que s’ha de
destinar a reformes dels negocis.
Els establiments participants podran
sol·licitar fins a un màxim de 5.000 euros
(el 50% es cobrarà en la moneda local,
la grama). Les persones interessades es
poden posar en contacte amb el Servei de
Foment Empresarial, presencialment (av.
de la Generalitat, 99-101) o a través del
telèfon 93 466 52 24.

Conferència en anglès sobre 'Forrest Gump'

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Santa Coloma de Gramenet ofereix
una conferència en anglès el proper dilluns 16 de març, a les 19 h, a la
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré (pl. Sagrada Família, s/n). El
tema serà «Al voltant de Forrest Gump». El conferenciant comentarà
la pel·lícula Forrest Gump, que va ser estrenada l’any 1994 –basada en
el llibre de Winston Groom, protagonitzada per Tom Hanks i dirigida
per Robert Zemeckis–, i analitzarà els esdeveniments històrics que van
succeir als Estats Units durant la dècada dels anys 60 i 70.

El riu Besòs, protagonista als tallers de medi ambient

Enguany, es compleixen vint anys de la inauguració del Parc Fluvial del
Besòs. El Programa d'activitats d'educació ambiental, que s'ha inspirat
en aquesta efemèride, ofereix aquest diumenge, dia 15, un taller amb
el riu com a protagonista: «Història geològica del riu Besòs» (Jugateca
ambiental del parc del Molinet, 11.30) conduït per Francesc Sala, del
Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord. El mateix dia, a
l'Aula Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz (12 h), hi haurà el taller
«Aigua va», per reflexionar sobre la importància d'aquest element natural a la nostra vida. I el dia 14 també s'hi oferirà l'activitat «El so dels
ocells del riu i la ciutat» (Aula Isabel Muñoz, 11.30 h). D'altra banda,
aquest diumenge, dia 15, tindrà lloc a Ecometròpoli (11.30 h) el taller
«El zodíac i el sol», amb què es podrà observar el sol amb filtres i solars i
telescopi. Inscripcions: 618 007 230/ecometropoli@gramenet.cat

Càpsules formatives a les aules d'informàtica

El programa formatiu de les aules click (sales d'informàtica de centres
cívics i casals) ens proposa aquesta setmana dos tallers: «Google Drive
i Fotos» (dia 17, al C.C Llatí, c. Nàpols, 41, de 9.30 a 12 h), per saber treballar al núvol amb documents i fotos des del mòbil, tablet o ordinador,
i «Experimentació musical» per aprendre a fer aquest tipus de creacions
(dia 19, C.C. Can Mariner, c. Milà i Fontanals, 14-16, de 17.15 a 19.45 h).

Nou curs de manipulació d'aliments

El proper 24 de març, de 15 a 19 h tindrà lloc a l'Agrupació (c. Sant
Carles, 14) un nou curs de manipulació d'aliments. Es pot demanar
més informació al 93 385 79 04, a info@santacolomatotama.cat o bé
directament a les oficines de l'entitat.

Aprovat el pla d’actuació de Grameimpuls

El Consell d’Administració de Grameimpuls ha aprovat el pla
d’actuació de l’empresa municipal per al 2020. Entre les línies
acordades està la de promoure l’ocupació de qualitat i amb igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, es preveu l’expedició de com a
mínim 45 certificats de professionalitat per a més de 650 persones
de Santa Coloma. El pla també contempla la millora de l’orientació
laboral, amb la realització de més de 100 píndoles formatives i
l’assessorament de més de 3.500 persones. Un altre dels objectius del
pla és fomentar la capacitat emprenedora i la creació d’empreses a la
ciutat, realitzant sessions de sensibilització per a l’autoocupació. Grameimpuls es marca com a fita assessorar i formar prop de 400 nous
projectes i crear unes 110 noves empreses aquest any.

El Centre Obert Rialles ha fet 20 anys

El passat 9 de març, la Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré va acollir l’acte de celebració del 20è aniversari de creació del Centre Obert
Rialles. A la trobada, es va fer un recordatori de la tasca feta pel Centre i es va renovar el seu compromís de seguir sent un recurs preventiu d’acompanyament social i educatiu per als infants, joves i famílies
en situació d’especial vulnerabilitat. Hi van assistir representants de
l’Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, entitats, equips de voluntariat, tècnics i professionals. El Centre Obert Rialles (c. València, 3)
treballa per donar respostes integrals a les necessitats detectades en
l’àmbit de la infància i l’adolescència a la nostra ciutat. A la imatge,
les persones assistents apareixen gairebé totes amb ulleres, «per tenir
una altra visió del món».

Curs de creació d’aplicacions mòbils
Desde el 9 de marzo se está llevando a
cabo la recogida de opiniones de la ciudadanía para la confección del contenido
del Plan de Acción Municipal (PAM) del
período 2020-2023.
En cumplimiento del decreto de la Generalitat por motivos preventivos ante el
coronavirus, se aplaza la celebración de
los minifórums o reuniones temáticas y
de los Piano PAM.
Sin embargo, dado que la Generalitat
no estima que sean necesarias medidas
excepcionales por la baja incidencia
del virus al aire libre, las carpas del
PAM continuaran durante los próximos
días en:
• Sábado 14
A partir de las 10.30 h, carpa informativa
en el Mercado del Fondo.

• Domingo 15
A partir de las 11.30 h, carpa informativa
en la plaza de la Vila.
• Lunes 16
A partir de las 11.30 h, carpa en la plaza
de Catalunya.
• Martes 17
Por la tarde, encuesta disponible en el
Centre Cívic Can Mariner.
• Miércoles, 18
A partir de las 10.30 h, carpa en Grameimpuls (calle de Rafael Casanova, 40) y a
partir de las 17 h en la plaza de la Vila.
• Miércoles 19
Encuesta disponible en el CC del Fondo.
• Viernes 20
A partir de las 11 h, carpa en los jardines
de Ernest Lluch.

El Centre de Formació d’Adults (CFA) de Singuerlín organitza un
curs gratuït d’iniciació a la creació d’aplicacions mòbils. Es faran 35
hores de formació i es desenvoluparà els divendres, del 23 de març
al 19 de juny. L’objectiu del curs és formar en el procés de disseny,
programació i comercialització d'una aplicació per a dispositius mòbils fins a la creació d’una app. La matrícula es pot fer del 13 al 20 de
març. El CFA Singuerlín, centre públic de formació de persones adultes, depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat,
està situat al carrer dels Almogàvers, 28. Més informació al telèfon
93 391 03 06 o al web www.agora.xtec.cat/cfasinguerlin

El Institut 9 participa en el proyecto 'AtmOOs'

El Institut 9 de Santa Coloma de Gramenet se ha añadido al proyecto
medioambiental AtmOOs sobre movilidad sostenible en el marco del
programa de estudios de 2.º de ESO. ‘AtmOOs’ es un sistema que permite conocer los hábitos de movilidad del alumnado.

Festes locals 2020
A la sessió del Ple de l’Ajuntament, celebrada el passat 22 de juliol, es va aprovar
(amb els vots favorables dels grups del PSC, Ciutadans i ERC, i el vot contrari d’ECP)
les dues festes locals que tindrà Santa Coloma de Gramenet l’any 2020.
Seran els dies: 1 de juny (segona Pasqua) i 24 de setembre (festivitat de la Mercè)
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Gente Mayor

El colectivo de personas mayores es uno de
los más sensibles al contagio y desarrollo de
complicaciones médicas por coronavirus.
Es por este motivo que se recomienda que
se queden en sus domicilios y que reduzcan
la actividad social y de ocio exterior en la
medida de lo posible.
Así, el Ayuntamiento ha decidido suspender:
• Los bailes semanales para la tercera edad.
• Los talleres de manualidades realizados en
centros cívicos y casales
• El programa de actividades deportivas
dirigido a las personas mayores.

Centros cívicos y casales

El Ayuntamiento va a mantener abiertos
los centros cívicos y casales municipales.
No obstante, se recomienda a los colectivos
sensibles, como las personas mayores, que
no acudan a los mismos.
En este sentido, se han establecido medidas
de restricción, como es la prohibición expresa de reuniones entre personas mayores,
a las que se ruega tengan en cuenta estas
instrucciones si se desea acceder a estos
equipamientos.
También quedan suspendidas las actividades de juegos de mesa que se realizan
habitualmente en los bares y las cafeterías
de los centros.

Instalaciones deportivas

La actividad en las instalaciones deportivas
municipales queda suspendida hasta el día
27 de marzo.

Mercadillos y vía pública

Se supende la celebración de los mercados
de venta ambulante (mercadillos) de los
lunes (entorno Sagarra), jueves (entorno
Singuerlín) y sábado (entorno Fondo) desde
el viernes 13 de marzo.
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El Ayuntamiento acuerda suspender o aplazar diversos
actos públicos para evitar la propagación del coronavirus
Para evitar la propagación del coronavirus, el Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet, ha decidido suspender o
reprogramar –en función de la evolución
de la situación–, diversos actos públicos
como medida preventiva.
La decisión afectará tanto a actividades
culturales previstas para la próxima semana, como es la segunda Mostra Music &
Roig; reivindicativas y sociales, como las
Jornadas Feministas 2020, o solidarias,
como el concierto de Góspel de Càrites o la
gala solidaria La lucha de abril.
A día de hoy (jueves, día 12 de marzo), las actividades que han sido suspendidas o aplazadas son:
VIERNES, DÍA 13
• XX Presentación de los trabajos de investigación de segundo de Bachillerato de
los institutos de la ciudad, en la Biblioteca
Singuerlín - Salvador Cabré.
• Actos previstos para las Jornadas feministas 2020: Hora del cuento. Jo vaig
amb mi, Biblioteca del Fondo. Así como la
salida al TNC para ver la obra de teatro
L’huracà, de Carme Montoriol.
• Actividades del Festival Music &
Roig. Concretamente, los talleres de
percusión y batería; la actividad participativa «Maria Canals porta cua», que
este año se celebraba en la plaça de la Vila;
el concierto a medida, dirigido al público
infantil, y el concierto Poema Harmònic (Auditori), a cargo de Carles Marigó y
Maria Camahort.
• Charla y debate con la filósofa y cofundadora de Stop Gordofobia, Magda
Piñeyro, en el Pompeu Lab.

• La obra de teatro de Santi Rodríguez
Infarto: No vayas a la luz, en el Teatro Sagarra.
• Las dos proyecciones previstas en el ciclo
«Cinema a Santa Coloma»: Maudie,
el color de la vida (Biblioteca del Fondo) y
¿Podrás perdonarme algún día? (Biblioteca
Singuerlín – Salvador cabré).
SÁBADO, DÍA 14
• Jornadas feministas. #Girl Power
Festival. Ciba creación. Quedan aplazadas todas las actividades previstas, de 12 a
24 horas, como El circ de mai més, de la Excèntrica; el taller musical Ubuntu; el vermut
musical con la Dj Bonnie Parker; el visionado
de la película A veinte pasos de la fama; el
diálogo Les dones oblidades de la música con
Anabel Vélez, periodista, y las actuaciones
de Lil'l Russia y Jahzzmyn, Ira, Ana Brenes,
Jodie Cash y Amparanoia.
• El musical solidario La lámpara
mágica, del CC Airiños da nosa Galicia
programado en el Teatre Sagarra.
• La gala de Magia Solidaria La lucha
de abril, que iba a celebrarse en el Auditori.
• La ruta turística nocturna «Santa
Coloma com mai l’has vist».
DOMINGO, DÍA 15
• Actos previstos para las Jornadas feministas 2020: Tetarte, alletar en
temps de revolució. Jornada organizada en La Ciba para combatir los prejuicios
sobre la lactancia materna y reflexionar
sobre la libertad de las familias en la
crianza. Además, se habían organizado
otras actividades que se suspenden,
como una fotografía reivindicativa de

madres amamantando y el encuentro de
familias en el espacio de juego libre 0-6,
sostenible y sin estereotipos «La magrana juga».
También, se había preparado un taller de
dj infantil y juvenil; un encuentro intergeneracional para compartir experiencias sobre la crianza, tejiendo un tapiz
reivindicativo, y el acto de cierre Cercle
de Dones.
• El Concierto de Gospel para conmemorar los 75 años de Càrites Diocesana
(Teatre Sagarra, día 15)
• La entrega de los Premios literarios
Isabel Alonso 2020, en La Ciba.
LUNES, DÍA 16
• Curso «Filosofia per la Pau», que iba a
impartir el sociólogo Joaquim Sempere
titulado «La transición ecológica».
MARTES, DÍA 17
• Visita guiada a la exposición del
Museu Torre Balldovina dedicada al
mundo íbero, con el objetivo de poner en
valor el papel de la mujer en la sociedad
ibérica. Actividad enmarcada en los actos
para conmemorar el Dia Internacional de
la Mujer.
MIÉRCOLES, DÍA 18
• Actividades enmarcadas en el Programa de Memoria Histórica. Proyección del
cortometraje Ni oblit ni perdó, en la
Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré.
• Presentación literaria de La enfermera del desierto, de Jorge Molinero
Huguet, en la Biblioteca Central, organizada por la asociación Santa Coloma amb
el Sahara.

Informació bàsica per protegir-se del coronavirus
Com es pot contraure la infecció?
Per analogia a altres infeccions causades
per virus similars, sembla que el nou
coronavirus es transmet per contacte
directe amb les secrecions respiratòries
que es generen amb la tos o l’esternut
d’una persona malalta.

símptomes, per la qual cosa l’assistència
sanitària pot millorar-ne el pronòstic.

Aquestes secrecions infectarien una altra
persona si entressin en contacte amb el
seu nas, els ulls o la boca. Per això, és
important tapar-se la boca amb mocadors o amb el colze en tossir, i rentar-se
les mans molt sovint.

• Renteu-vos les mans freqüentment (amb
aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%),
especialment després del contacte directe
amb persones malaltes o el seu entorn.

Quins són els símptomes?
Els símptomes més comuns són lleus,
poden semblar els d'una grip, afecten
un 80% de les persones i són malestar
general, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació de falta d'aire
i, en els més greus, la infecció pot causar
pneumònia i altres complicacions.
Quins són els grups de major risc?
Els grups de major risc són les persones
d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o
amb problemes d'immunitat.
Hi ha un tractament?
Actualment no hi ha un tractament
específic per al nou coronavirus, però
sí que n’hi ha molts per controlar-ne els

Què es pot fer per protegir-se?
Per prevenir el virus, cal que apliqueu les
mesures genèriques de protecció davant de
qualsevol malaltia respiratòria:

• Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del
colze en el moment de tossir o esternudar,
i renteu-vos les mans de seguida (amb
solucions alcohòliques 70% o amb aigua i
sabó).
• Eviteu el contacte proper (almenys una
distància de dos metres) amb persones
que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences
personals.
• Eviteu compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors, etcètera) i altres
objectes sense netejar-los degudament.

El Departament de Salut de la Generalitat demana que es faci un ús
responsable del 061 i la màxima complicitat possible a la ciutadania
davant d’aquesta situació.

• No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l'Estat espanyol,
ni amb els aliments, per evitar aquesta
infecció.

També assenyala que es pot trucar a l’atenció primària per qualsevol
dubte; i pel que fa a emergències greus i de risc vital el telèfon
recomanable és el 112.

