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Comienza la campaña intensiva de verano
de baldeo de las calles con agua a presión
La limpieza con agua refuerza el barrido manual
diario y el mecánico semanal en todos los barrios

El Ayuntamiento llama a la ciudadanía a disfrutar
del espacio público con civismo y corresponsabilidad

El sábado 20 de junio comienza la campaña de verano
de limpieza intensiva de la vía pública; un trabajo que
se realiza proyectando agua freática a presión con
manguera sobre la calzada y las aceras. Este año, esta
campaña coincide con el avance en la desescalada del
confinamiento provocado por la crisis sanitaria de la
Covid-19, lo que hará aumentar sustancialmente la
afluencia de personas en los espacios públicos.
Una vez más, el Ayuntamiento apela al civismo, a la
colaboración y a la corresponsabilidad de la ciudadanía
para mantener la inversión y el trabajo de limpieza que
se lleva a cabo en las calles.
El uso de agua a presión o baldeo aumenta la calidad de
la limpieza viaria con barrido que se realiza diariamente, y del barrido intensivo semanal mecánico que se
hace con barredora y sopladora también todos los días
del año. El baldeo es especialmente útil durante los
meses de verano porque reduce la incidencia de algunas
alergias y enfermedades respiratorias, al tiempo que
elimina malos olores.
En Santa Coloma de Gramenet funcionan, de manera
permanente, haciendo ese trabajo de baldeo, tres camiones cisterna (dos de mañana y uno de noche).
La campaña de verano, que comienza mañana y que se
alargará hasta el mes de octubre, aumenta hasta cinco
el número de este tipo de camiones (tres de mañana,
uno de tarde y uno de noche), que prestan servicio de
lunes a viernes. Los fines de semana y festivos esta
limpieza se lleva a cabo con un camión por la mañana y
otro por la tarde.

Más baldeo en todos los barrios

Como resultado de este aumento de camiones en servicio, se mejora la frecuencia de baldeo en toda nuestra
ciudad. En los barrios de mayor densidad de población,
en los que el uso del espacio público es más intensivo,
se duplican los baldeos semanales. En el resto de los
barrios de Santa Coloma, estas limpiezas intensivas se
harán semanalmente.
Las calles que son estrechas para el paso de los camiones cuba se limpian también con el mismo sistema de
agua a presión con manguera, pero usando un vehículo
de menores dimensiones llamado Citylab.
En todos los casos, durante los próximos meses se aumenta la dosis de producto desodorizante en el agua.

Responsabilidad
y civismo:
la salud de
todas y todos
sigue en juego

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

Limpieza intensiva también
de los contenedores
La limpieza y desinfección quincenal que se lleva a cabo
del interior y exterior del total de los 1.754 contenedores
de recogida selectiva y de basura que hay actualmente en
nuestra ciudad, se refuerza también en la época estival,
que pasa a hacerse cada semana, especialmente para
evitar malos olores. El incremento positivo del reciclaje
selectivo hace que el número de contenedores grises sea
menor cada año.

Mantener una ciudad limpia y sin riesgos para la salud es responsabilidad de todas las personas que vivimos en
ella. El Ayuntamiento invierte muchos esfuerzos económicos y humanos en barrer, fregar sus calles y plazas, y
para la correcta separación y recogida de residuos. Pero Santa Coloma no se mantiene limpia por arte de magia,
es fundamental que toda la ciudadanía colabore en cuidar el espacio público que compartimos y sobre todo ahora
en verano que estamos más horas disfrutando de las plazas y parques, en las terrazas, junto con amigos, familiares y vecinos y vecinas. Es obvio que se hace un uso más intensivo de nuestra ciudad y, por ello, debemos realizar
esfuerzos compartidos en mantenerla cuidada. Por parte del Ayuntamiento, mañana sábado comenzamos la campaña de verano de limpieza intensiva que, además, coincide con la finalización del Estado de Alarma (domingo,
21), y que consiste en la aplicación de agua a presión o baldeo, una técnica muy útil para fomentar el bienestar
— incide en positivo en aquellas personas con alergias y enfermedades respiratorias—, y también reduce los
olores. Aumentamos de tres a cinco los camiones cisterna que realizan este servicio, para mejorar la frecuencia de
baldeo intensivo en toda la ciudad, y duplicaremos las actuaciones previstas en aquellos barrios con mayor densidad de población y uso del espacio público.
Como sabéis, estos meses de pandemia hemos intensificado la desinfección y limpieza del espacio público, para ayudar
a proteger a la población de la Covid-19. No hemos escatimado esfuerzos y seguiremos en esta línea porque, por encima de todo, debemos preservar la salud de los y las colomenses. Por ello, os pido vuestra implicación, y que disfrutéis
de la ciudad, pero siempre con civismo y corresponsabilidad. La salud de todas y todos sigue en juego.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Porque nos importa Santa Coloma
La seguridad integral de la ciudadanía es una prioridad principal del gobierno de Núria Parlon. Para los y las socialistas,
la seguridad es democracia y libertad, por eso, en primer lugar, cabe aceptar que tenemos un problema para, a continuación, enfrentarnos a él con todos nuestros recursos e inspirados siempre en nuestros principios y valores de izquierda,
que suponen la defensa de la seguridad como patrimonio público de la sociedad. Pero con la contundencia y la determinación que requiere la situación derivada del incremento de delitos en el área metropolitana de Barcelona. Estamos trabajando en optimizar y ampliar los recursos humanos y materiales, incluyendo una nueva comisaría de la Policía Local.
En Catalunya la competencia sobre seguridad recae en la Conselleria d’Interior y en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra.
Hace unos días, conseguimos el compromiso del conseller Miquel Buch de aumentar la plantilla de agentes en nuestra
ciudad. Este es un eje básico de nuestra política de seguridad: el trabajo conjunto de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El otro, solicitar al legislador que modifique el código penal para acabar con la multireincidencia.
Nos encontramos en plena elaboración de un gran pacto de ciudad con todos los grupos municipales. Un pacto para
hacer frente a las consecuencias de la crisis económica, social y sanitaria que ha provocado la pandemia de coronavirus. Trabajamos pues para sumar, en pro de la cohesión social, por eso no vamos a tolerar que otras fuerzas políticas
utilicen la demagogia y el populismo para arrojar gasolina al fuego. Y lo denunciaremos sin rodeos. Es una irresponsabilidad de daños incalculables usar la seguridad ciudadana para obtener un puñado de votos. Ejemplos sobran a nuestro alrededor. No vamos a aceptar la doble moral de ofrecerse a un pacto por la reconstrucción mientras se animan la
celebración de manifestaciones y protestas que afectarán de manera irreversible a la imagen de nuestra ciudad.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Queremos una ciudad más segura
Tras la crisis de la Covid-19, desde Cs hemos manifestado que centraremos esfuerzos en trabajar con el gobierno local
para paliar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social en la ciudad. Pero centrar esfuerzos en atender esta
emergencia no puede hacer que nos desviemos de trabajar para luchar contra la inseguridad en nuestros barrios.
Hace años que hemos denunciado que no se han planificado bien las políticas de seguridad a nivel local; descienden los efectivos de policía local mientras aumentan los delitos. La mala gestión de la situación hizo que hace un
tiempo pidiésemos el cese de la responsable de seguridad ciudadana. La defensa de la seguridad debe implicar a
todas las administraciones, por ello desde Cs esta misma semana hemos registrado en el Parlament un debate con
el conseller d´Interior y hemos vuelto a solicitar más Mossos d´Esquadra; pero insisto en que no podemos olvidar
que desde el Ayuntamiento también debe atenderse la situación.
Por ello, hemos solicitado un pleno extraordinario para hablar de la situación de la inseguridad en la ciudad y
que se haga un plan realista para aumentar el número de policías, que se creen brigadas de actuación rápida
y que se instalen cámaras de vídeo vigilancia, estaremos al lado de los vecinos que nos piden que atendamos
esta situación y seguiremos insistiendo al gobierno local del Partido Socialista y al Govern de la Generalitat
para que proponga soluciones efectivas; nosotros, al igual que nuestros vecinos, lo tenemos claro: queremos
una ciudad más segura, porque vivir tranquilos en nuestros barrios es un derecho básico al que no estamos
dispuestos a renunciar.

ECP
Jesús
Sánchez
Portaveu

Sanitàries en lluita
El aplaudiments que hem fet durant els tres mesos de confinament des dels balcons ara s’han traslladat a les
portes dels centres sanitaris. Aquests aplaudiments no han estat només un reconeixement a la tasca desenvolupada per personal sanitari durant la pandèmia, també han esdevingut una forma de reivindicació d’una
sanitat 100% pública i mantenir la lluita per revertir les retallades que es van imposar a partir de la crisis del
2008. Retallades que van suposar minvar els recursos destinats a un servei essencial per a la població i la
pèrdua de drets laborals del personal.
Revertir aquestes retallades ha de ser prioritari per a la Generalitat, no pot ser que continuem externalitzant
i privatitzant serveis sanitaris com fa l’actual Govern de JxCat - ERC (el rastreig de nous casos a Ferroser filial
de Ferrovial per 17,5M€). Necessitem un nou Govern que porti a terme polítiques d’esquerres i que posi els
serveis públics al centre. Perquè cal garantir la universalitat del sistema de salut, perquè cal que avancem cap a
un sistema de salut públic i de qualitat per a totes, perquè cal que les treballadores disposin de tots els recursos
per realitzar una millor atenció i no posin en perill la seva seguretat. Perquè només amb un sistema públic fort,
garantirem que ningú quedi enrere.
A Santa Coloma, aquesta pandèmia ens ha demostrat que necessitem tenir els serveis públics al nostre costat, per això
donem suport a la convocatòria de la Marea Blanca i ens concentrem els dimecres a la porta del CAP de Carrer Major,
a les 12 h, i a la porta de l’Esperit Sant, a les 13 h, seguint les recomanacions de distàncies i mesures de seguretat.

ERC
Salvador
Clavera
Portaveu

ReVERDtim la ciutat
Arrel de la crisi sanitària de la Covid-19, un dels problemes que s'ha posat de relleu a la ciutat és la falta d’espai
públic de qualitat. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que les ciutats han de disposar com a
mínim, d'entre 10 i 15 metres quadrats d'àrea verda per habitant. No obstant, s’aconsella que aquesta relació
pugui arribar a valors entre 15 i 20 metres quadrats de zona verda útil. A Santa Coloma, amb 5,57 metres quadrats per habitant, no arribem als mínims recomanats.
El espais verds a les ciutats es relacionen amb un augment dels indicadors de salut, tant des de l’aspecte físic
com dels psicosocials. En aquesta pandèmia, la contaminació s’ha relacionat amb una major gravetat i letalitat de la malaltia. Un augment del verd a les ciutats també és relaciona amb la mitigació de la contaminació i
l’adaptació al canvi climàtic. Des del GM d'Esquerra republicana, pensem que la ciutat necessita avançar cap a
una renaturalització de l’espai públic i un augment de la quantitat d’espai verd a la ciutat. Revertint el disseny
de places dures, augmentant el verd als carrers i dissenyant altres espais que permetin una distribució equilibrada entre barris.
Aquesta aposta per augmentar els espais públics de qualitat passa per un diagnòstic d'on som i una planificació de
fins a on volem arribar. Però mentre arribem, la ciutat ha de poder gaudir de tots els espais verds de què disposa.
Per exemple, l’obertura dels jardins de Can Roig i Torres. L’obertura total de l’espai de Can Zam. I també, amb un
programa d’utilització temporal de solars municipals enjardinats. Necessitem espais verds, reVERDtim la ciutat.

la ciutat
Calendari
Sessions virtuals PAM
Inscripcions: al web municipal o a
pam@gramenet.cat. També, es pot participar a l'enquesta de priorització. Més
info a: 628 90 34 36/ pam@gramenet.cat

JUNY. Sessions: a les 19 h
• Dia 19. Acció climàtica: resiliència,
energia sostenible, eficiència energètica,
espais verds i protecció animal.
• Dia 22. Urbanisme i habitatge:
espai públic, neteja, política de residus,
mobilitat i transport.
• Dia 25. Sectors econòmics:
ocupació, Grameimpuls, emprenedoria,
comerç i turisme.
• Dia 26. Solidaritat i cooperació.
• Dia 29. Seguretat integral: ciutat
segura, civisme, convivència i desenvolupament comunitari.
• Dia 30. Millora institucional:
participació, transparència i bon govern,
atenció a la ciutadania, polítiques de
proximitat i regidories de districte.

JULIOL
• Dia 4. 11 h. Fòrum del PAM: Presentació de ponències resum dels grups
de treball. Presentació de les dades de
participació. Debat.

S’incrementaran els mitjans policials
Suport del Ple a les persones afectades per millorar la seguretat ciutadana
per l'anunci del tancament de Nissan
Els quatre grups municipals (PSC, Ciutadans, En Comú Podem i ERC) han volgut
donar el seu suport total als treballadors i
les treballadores de l’empresa Nissan que,
des del 4 de maig, estan en vaga indefinida, i fa anys que lluiten en defensa dels
seus llocs de treball.
Ho han fet amb una Declaració Institucional, durant el Ple ordinari del mes de
juny, celebrat el passat dia 8, en què han
mostrat la seva preocupació per les
conseqüències que el cessament de
l’activitat a Catalunya, anunciat recentment per l’empresa automobilística,
comportarà tant per als treballadors i
treballadores de Nissan com per al
conjunt de proveïdores i empreses
auxiliars que treballen per a aquesta
empresa, i que afectarà a més de 25.000
persones, entre elles, centenars de veïns i
veïnes de Santa Coloma de Gramenet.
A la Declaració, el Ple insta al govern de
l’Estat espanyol i al de la Generalitat de

Amb mesures d’higiene i aforament, la
propera setmana ja estaran oberts els tres
mercats de venda no sedentària que hi ha
regularment a la nostra ciutat: els dilluns,
a l’entorn del Mercat Sagarra; els dijous,
al voltant del Mercat de Singuerlín, i els
dissabtes, a l’entorn del Mercat del Fondo.

Serveis bàsics d'atenció
• Emergències: 112
• Policia local: 93 462 40 10
• Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) :
93 462 40 88 / ebas4@gramenet.cat
• Comerç i teixit empresarial:
Grameimpuls: 93 466 52 24
(de 9 a 14 h y de 15.30 a 20 h) /
sfe@grameimpuls.cat
Ajuntament: comercsc@gramenet.cat
• Recerca d'ocupació:
Grameimpuls: 93 466 15 65 (de 9 a
14 h) / informacio@grameimpuls.cat
• Habitatge:
Oficina Local d'Habitatge (Gramepark): atén personalment però
només amb cita prèvia. Contacte:
93 392 47 45 / informacio@gramepark.cat
•OIAC: 93 462 40 09 (de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h). Permanentment a:
oiac@gramenet.cat i a www.gramenet.cat
('queixes i suggeriments')
• Suport Contra la Violència a les dones:
CIRD (93 466 14 11/690 87 96 15) i al
900 900 120 (les 24 hores, 365 dies a l'any)
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Aquesta declaració en favor dels treballadors i les treballadores de Nissan
s’afegeix a la mostra de suport a aquest
col·lectiu que l’alcaldessa, Núria Parlon, i els quatre portaveus dels grups
polítics, van expressar personalment als
representants de la plantilla el passat
20 de maig, quan es van desplaçar a la
porta de l’esmentada empresa, a Montcada i Reixach.

Santa Coloma de Gramenet ha estat sempre
una ciutat segura que ha destacat per la
col·laboració estreta entre els cossos policials i l’alta efectivitat en el control de la seguretat a l’espai públic. Però en els darrers
mesos, s’ha detectat un increment del 3%
en la tipologia delictiva de robatoris, coincidint amb la crisi sanitària i econòmica.

També, es farà un esforç important de millora de la plantilla de la Policia Local, amb la
incorporació dels agents que ja han superat
proves d’accés i que estan actualment a
l’Escola de Policia de Catalunya, però també
amb la dotació de serveis extraordinaris en el
marc del Pla de Seguretat d’Estiu 2020, que
incorporarà 20 nous agents.

Torribera, per l’import de 4.842,88 €, i
pel període comprès entre l’1 de juny de
2020 i el 30 de setembre de 2021.

Per aquest motiu, l’alcaldessa, Núria Parlon, ha exigit a la Conselleria d’Interior de
la Generalitat, en el marc de la Junta Local
de Seguretat que es va celebrar de manera
telemàtica el passat 11 de juny, i en què va
participar el conseller Miquel Buch,
l’increment immediat i de manera estable
de la plantilla local del cos de Mossos
d’Esquadra. L’objectiu és assegurar el
control de la seguretat ciutadana i revertir
l’increment dels delictes.

Aquesta modificació està vinculada al
conveni de col·laboració de l’Ajuntament
amb la UB que la Junta de Govern Local
va aprovar el passat 3 de març, que té
per objectiu la millora del medi ambient
i del reciclatge al Campus universitari.
Aquest servei començarà un cop s’hagi
dut a terme la signatura del conveni i
l’estat d’alarma permeti reprendre les
classes al campus colomenc. Un espai de
docència qualificat d’excel·lència internacional en nutrició, que acull a més de
tres mil alumnes.

En la reunió de la Junta, el conseller es
va comprometre a reforçar els efectius
dels Mossos a la ciutat, com a resposta a
la petició de l’alcaldessa, qui li ha traslladat la seva profunda preocupació davant l’empitjorament de les dades: «Aquesta constatació és compartida amb una
important part de la ciutadania i del sector
del comerç, que viuen amb preocupació la
presència de persones que cometen actes
delictius —en una elevada proporció, de
fora del municipi—, i que estan alterant la
convivència ciutadana i el bon veïnatge».

El Subdelegat del Govern, Carles Prieto,
la Comissaria del Cos Nacional de Policia
i el Comandament de la Guardia Civil,
participants també a la reunió de la Junta
Local de Seguretat, s’han posat a disposició de l’Alcaldia per incrementar tots els
recursos possibles al seu abast i reforçar
els operatius conjunts amb la Policia Local
per reduir l’activitat delictiva a la ciutat i
millorar la sensació de seguretat. Els operatius policials es continuaran realitzant
de manera coordinada entre tots els cossos
i es veuran reforçats amb l’increment de la
plantilla de Mossos acordat per l’alcaldessa
i el conseller d’Interior.

La recollida selectiva també es farà
al Campus de l'Alimentació

Tornen els mercats de
venda no sedentària

La inversió en el servei de recollida
selectiva s’ha ampliat per incloure els
residus de les fraccions de paper/cartró,
envasos, vidre i orgànica, generats pel
Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB), ubicat al Recinte

Nueva inversión en el servicio de
recogida de muebles y trastos viejos
Por acuerdo del último Pleno municipal,
celebrado el 8 de junio, el servicio de recogida de muebles y trastos viejos se amplía
con un camión más. El objetivo es atender
las demandas de recogida a domicilio que
hace la ciudadanía a través del teléfono
93 385 73 12, en un plazo máximo de 48 h.
Este servicio municipal de recogida
gratuita de muebles y trastos viejos a
domicilio recibe actualmente casi diez mil
llamadas anuales y la cifra de peticiones
va creciendo. También, aumenta el
número de kilos recogidos selectivamente.
No obstante, a pesar de esta muestra
evidente de la colaboración de la ciudadanía, pidiendo que les recojan sus muebles o
trastos viejos para mantener la vía pública
limpia de ese tipo de objetos, todavía se
producen actos de incivismo de quien los
abandona en las calles y plazas, acción que
recordamos está contemplada en las
ordenanzas municipales como motivo de
sanción, por un importe de 300 € la
primera vez y de 900 € las reincidentes.
La nueva ampliación del servicio, que se
concreta en la incorporación de un camión
más de recogida con dos operarios, da como
resultado que la ciudad cuenta desde ahora
para este servicio, de lunes a viernes, con

les noves promocions de
Mossos, s’incorporin, en tots
els torns de treball (matí,
tarda i nit), efectius policials
de reforç a la comissaria
d’aquest cos a Santa Coloma. El conseller Buch es va
mostrar receptiu a la petició
i s’ha compromès a trobar
una solució a curt termini
d’increment dels recursos
policials i, també, a estabilitzar la plantilla de Mossos d’Esquadra a la ciutat
tan bon punt surti la nova
promoció.

Catalunya a promoure totes les accions
necessàries per interpel·lar la direcció
de Nissan i exigir el ple compliment dels
seus compromisos: «Els emplacem —diu
l’escrit municipal— a acordar les mesures necessàries per preservar l’activitat
industrial i per situar-nos com a referent
mundial en mobilitat sostenible, convençuts que tenim capacitats en I+D+i,
professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria estratègica que preservi milers de llocs de treball
i aposti per la innovació en mobilitat
sostenible amb el cotxe elèctric».

L’alcaldessa va demanar també al conseller
que, de forma immediata i fins que arribin

L’Ajuntament recorda la importància de
denunciar qualsevol acte delictiu i agraeix
la col·laboració informant de qualsevol fet
d’aquest tipus, trucant als telèfons:
Policia Local:
092/ 93 466 51 42
Mossos d’Esquadra,
emergències: 112

Obres de millora de l'accessibilitat
a diversos passos de vianants
El dilluns 21 de juny comencen una sèrie
de treballs destinats a millorar
l’accessibilitat dels passos de vianants als
districtes de la ciutat. Amb aquestes obres,
s’adapten i milloren els itineraris a la via
pública, creant entorns segurs i inclusius
per a tothom, en benefici de l’accessibilitat
universal, inclusiva i sostenible. Les obres
inclouen l’enderroc de vorera i vorada i de
base de formigó.

Es preveu l’execució de guals amb peces
de formigó i granítiques, voreres amb
paviment de panot i lloses de formigó,
vorada de formigó i rigola blanca, i durant les actuacions previstes es faran les
adaptacions de tapes de serveis afectats i
s’habilitaran accessos i passos segurs per
causar les mínimes molèsties. La inversió
de l’Ajuntament en aquestes obres és de
47.998,91 €.

Suspeses, durant un any, les llicències
per al canvi d'ús de locals comercials
seis camiones, cuatro de mañana y dos de
tarde, y los sábados, con tres camiones, dos
de mañana y uno de tarde. Los domingos
hay también un camión para recoger los
abandonos incívicos que se detecten.
El Ayuntamiento invierte en esta ampliación del servicio de recogida de voluminosos para los próximos 17 meses un total de
142,952,32 €.

Davant la detecció d’una proliferació de
consultes i peticions relacionades amb el
possible canvi d’ús de locals comercials,
d’oficines, industrials, etc., situats en la
planta baixa dels edificis, per ubicar usos
residencials o d’habitatge a la ciutat, i
davant una tendència a l’alça durant els
darrers anys del nombre de peticions de
llicències per a aquest tipus de transformació, l’Ajuntament ha aprovat en el Ple
ordinari del mes de juny —amb els vots

favorables del PSC i ERC, l’abstenció de
Ciutadans, i el vot en contra d’En Comú
Podem—, la suspensió, pel termini d’un
any, de llicències de canvi d’ús, o de reforma
i canvi d’ús, al nostre terme municipal.
L’objectiu de la suspensió és estudiar la
redacció d’un instrument de planejament
més adient, per regular les condicions
urbanístiques en què es permetrà el canvi
d’ús i en quines, no.
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la ciutat
El CIRD es trasllada al
nou espai de la CIBA
El Centre d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD) ha traslladat la seva ubicació a
La CIBA, espai de recursos per a dones,
innovació i economia feminista, que va ser
inaugurat el passat 4 de març. Així, la nova
adreça del CIRD és passeig de Llorenç Serra,
64. L’horari d’atenció a les dones és de
dilluns a divendres, de 8 a 20 h. El telèfon de
contacte continua sent el mateix: 93 466 14
11, i també s’ha habilitat un telèfon d’atenció
les 24 hores: 690 87 96 15.

El jovent gaudirà de descomptes al
programa d'activitats d'aquest estiu
creativitat, l’expressió i el moviment. Les
inscripcions estan obertes fins al
dia 30 de juny i es poden fer mitjançant un formulari d'inscripció
al web municipal. Les activitats, que es
duran a terme del 6 al 31 de juliol, es realitzaran a l'Institut Numància,a excepció
del seminari Joves Agents pel Clima, que
es desenvoluparà a l’Aula Mediambiental
de Can Zam.

Diada de l'Orgull
Amb motiu del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI (lesbià, gai, bisexual, trans i
intersexual), que es commemora cada 28 de
juny, l’entitat Entenem Santa Coloma i
l’Ajuntament han preparat un programa
d’activitats que es pot consultar al web
municipal: www.gramenet.cat ('arees-municipals/lgtbi'), i a les xarxes socials, tant
del consistori com de l’entitat colomenca.
La diada fa referència a la revolta protagonitzada per la comunitat LGTBI la nit del 28 de
juny de 1969 al bar Stonewall Inn de Nova
York. Aquests fets van significar un punt
d’inflexió en la defensa dels drets LGTBI i de
la diversitat en l’orientació afectiva i sexual
com en la identitat i expressió de gènere.

L'EOI reprèn l'activitat
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Santa
Coloma va reprendre les seves activitats el
dia 9 de juny. Les persones que desitgin fer
algun tipus de gestió en aquest centre
hauran de fer-ho en horari de 10 a 13 h, els
dimarts, i de 16 a 19 h, els dimecres i els
dijous. Només s’hi atendrà amb cita prèvia,
que es podrà demanar per telèfon (93 468
53 66) o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), indicant les franges horàries
disponibles i un número de telèfon de
contacte. Enguany, i degut a la impossibilitat d'organitzar cursos presencials, no es
podran realitzar els cursos intensius
d’idiomes que l’EOI colomenca posa a l’abast
de tota la població durant el mes de juliol.

Exposició fotogràfica:
joves per la inclusió
Dissabte, 20 de juny, a les 12 h, es presentarà l’exposició online «Joves per la inclusió i
la interculturalitat», un treball fotogràfic que
recull l’intercanvi de joves procedents de
Vojvodina Civic Center (Sèrbia) i del Grup
Eirene Santa Coloma de Gramenet. Aquest
treball forma part del 4t cicle expositiu Joan
Gomis sobre fotografia participativa i
solidària desenvolupat per la Plataforma
Territorios Libres que, en aquesta ocasió, és
virtual. L’exposició es presentarà coincidint
amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Pots veure l’exposició a:
www.gramenet.cat/SantaColomacoopera

Por las pensiones
La plataforma Marea Pensionista Gramenet retoma las concentraciones de
los lunes y nos convoca el próximo 22
de junio, 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.
Durante la concentración, será necesario
mantener la distancia de seguridad física.

Premios de teatro para
el IES Ramón Berenguer IV

Amb la finalitat que tot el jovent de
Santa Coloma pugui accedir enguany al
programa d'activitats municipal «Un juliol
per passar-ho bé», els i les adolescents (a
partir de 12 anys) empadronats a la ciutat,
gaudiran de descomptes de fins al 75% en
el preu de la inscripció. Els descomptes ja
estan inclosos al preu, que es pot consultar
al web de l'Ajuntament:
www.gramenet.cat ('agenda d'estiu').
L’Estiu Jove 2020 ofereix una oferta
diversa i de qualitat en diferents horaris i
formats per poder trobar aquella que més
encaixa amb els interessos de cada participant. Les propostes prioritzen l’oferta
de lleure a l’aire lliure i afavoreixen la

• Seminari «Joves agents pel clima:
There’s NO planet B»: Un espai dinàmic
on elaborar propostes per pensar alternatives a la situació d’emergència climàtica.
• Formació en monitoratge i premonitoratge de lleure.
• Espai d’Estiu Jove del Rellotge
XXI. Amb activitats i tallers temàtics de
makers, Room Scape, esports i vida saludable, i exploració de l’entorn.
• Experiències en format taller per
aprofundir en temàtiques com el teatre, el
circ, la dansa, el breaking o el disseny.
Per desenvolupar aquestes activitats amb
totes les garanties davant la situació de
la Covid-19, s’han incorporat les mesures
recomanades per la Generalitat i el PROCICAT. La realització també n'està subjecta a
l’evolució de la situació i a les indicacions de
les autoritats sanitàries. La primera de les
condicions és que la ciutat estigui en fase 3.
Més info: joventut@gramenet.cat

El Instituto Ramon Berenguer IV ha
resultado ganador, en la categoría escolar
de Cataluña, de la 17.a edición de los
Premios Buero de Teatro Joven, por su
adaptación de la obra Fuenteovejuna. El
mismo centro ha recibido también un
premio especial del jurado por la adaptación del texto y montaje en los trabajos
audiovisuales de la obra Timelapse.
Los premios Buero son patrocinados por la
Fundación Coca-Cola y tienen la finalidad
de promocionar la cultura del teatro entre
la juventud. En esta edición, a pesar de estar condicionada por la distancia a la que
obliga la crisis sanitaria de la Covid-19, y a
que todos los trabajos presentados a concurso fueran audiovisuales, han participado un total de 344 grupos de toda España,
que agrupan a más de siete mil jóvenes.
Muchas felicidades a los profesores y
alumnos del Instituto Ramon Berenguer
IV por estos premios.

Més vigilància per prevenir
els incendis forestals

Finalitzen les obres a
l'entorn del Museu i el Molí

Santa Coloma disposa d’una superfície forestal important que
s’estén al costat dels barris de la ciutat. Aquesta situació privilegiada permet gaudir d’un entorn natural, però també demana
una atenció i vigilància durant tot l’any per prevenir els incendis, en especial durant els mesos d’estiu i fins a l'octubre. El cos
de bombers de la ciutat pot arribar en pocs minuts a la zona de
foc i disposa també de l’operatiu de bombers de la Generalitat i
dels seus medis d’extinció aeris, així com d'una bona xarxa
d’hidrants estesa per tots els barris. Malgrat totes les mesures
de prevenció i d’extinció, els incendis es poden produir i el
major nombre de focus es donen per descuits; per tant, és
indispensable seguir les recomanacions i instruccions dels cossos de seguretat.

El passat 15 de juny
van acabar les obres
de remodelació de
l'entorn del Museu
Torre Balldovina i el
Molí d’en Ribé, que es
van iniciar al juny de
2019, a partir d’un
projecte redactat pels
Serveis Tècnics de
l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. Els treballs d’urbanització de l’espai públic han
permès obrir la totalitat de la plaça de Pau Casals a la ciutadania. A partir del dia 30 de juny, s’hi podrà accedir tant des del
Museu com des de l’avinguda Santa Coloma.

• Està prohibit llençar coets o petards, jugar amb foc
i fer fogueres en tots els barris que es troben a menys de 500
metres en línia recta a la zona forestal. Ni durant les revetlles ni
fora d’elles. I no es pot fer crema de restes de jardineria o vegetals a dins dels jardins o dels horts privats.
• Si es produeix qualsevol situació de risc s’ha de trucar al 112
(emergències) o al 092 de la Policia Local.
Es demana l’esforç de tothom, fent un bon ús de la muntanya i
gaudint de la Serralada amb prudència, per millorar les condicions de sostenibilitat del nostre medi natural.

D'altra banda, s'han salvaguardat les ruïnes del Molí d’en Ribé,
en procés de degradació a causa de l’exposició a la intempèrie
i el vandalisme, i s'han millorat els accessos al Museu, fent-los
accessibles segons la normativa actual. També, s'ha renovat
l’enllumenat públic, s'ha col·locat nou mobiliari urbà i s'ha conservat l’arbrat existent, entre altres accions. El cost final de les
obres ha estat de 1.380.000 € i s’ha actuat sobre una superfície
de 2.000 m2. El projecte ha estat finançat amb una subvenció
de la Diputació de Barcelona i amb Fons FEDER de l’EDUSI
Santa Coloma.

El segell InfoParticipa torna a distingir el web
municipal per la seva qualitat i transparència
L'Ajuntament ha obtingut, un cop més,
el Segell Infoparticipa 2019, amb una
puntuació del 100% a la qualitat i la transparència en la comunicació pública local
que atorga la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Es tracta d'un reconeixement a les bones pràctiques que es posen
de manifest als webs de les administracions locals.
En aquesta ocasió, l'avaluació s’ha fet a
partir de 48 indicadors sobre informació
relativa a les i els representants polítics, a

com es gestionen els recursos col·lectius
i econòmics, a la informació del municipi
i a les eines de participació a l'abast de la
ciutadania. El criteri d'avaluació no s’ha
limitat a què la informació estigués, sinó
que s'ha de poder trobar amb facilitat,
actualitzada i comprensible.
Dels 947 ajuntaments presentats, només
180 han aprovat (19%) i, d'aquests, 113
han optat al segell i 36 n'han assolit el
100% de la puntuació. A més, en aquesta edició, Santa Coloma ha obtingut el

I Premi extraordinari a la informació
continuada del retiment de comptes,
en especial de les Cartes de Serveis.
L'Ajuntament disposa d'un catàleg de 58
Cartes de Serveis, que aporten informació
sobre els serveis que ofereix l’Ajuntament
i incorporen més de 340 compromisos
que garanteixen la seva qualitat.
Pel que fa a l'acte presencial d'entrega del
guardó a Catalunya, queda oberta la seva
celebració, en funció de l'evolució de la
crisi sanitària.

