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Nou BatxiBac
L'Institut Ramon Berenguer IV estrenarà enguany l'anomenat BatxiBac, un
nou Batxillerat amb currículum mixt
que permetrà fer un terç de l'horari en
llengua francesa. L'alumnat cursarà les
assignatures de Llengua i Literatura
francesa i Història de França. A més
d'obtenir el títol de Batxillerat, després
d'una prova realitzada íntegrament en
francès, l'alumnat podrà obtenir el títol
de Baccalauréat. Més informació a:
www.agora.xtec.cat ('nou batxibac')

Obren les biblioteques
Central, del Fondo i
Singuerlín-Salvador Cabré
Aquest dilluns, 6 de juliol, obre les seves
portes la Biblioteca Singuerlín-Salvador
Cabré, sumant-se així a les dues biblioteques Central i del Fondo, que ja en van
reprendre l'activitat des del passat 8 de juny.
A més a més, per tal d'oferir servei durant
tot l'estiu, @bibstacoloma unifica tots els
equips de treball disponibles en els tres
equipaments. Les persones usuàries podran:
consultar fons documental exclòs de
préstec; fer ús del servei d'internet i +;
realitzar préstecs, retorns i consultar
informació bibliogràfica, i utilitzar la sala
d'estudi. Tots els serveis són amb cita prèvia
i es pot demanar per telèfon als mateixos
equipaments, per correu electrònic o per
mitjà del web: www.formularis.diba.cat
('biblioteques obertes'). Cal respectar les
mesures higièniques i distàncies de seguretat i s'ha de portar bossa o cistell.
L'aforament és limitat.

Horaris per demanar cita prèvia

• B. Central (dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 15.30 a 20.30 h i dimarts, de
9.30 a 14 h). b.sta.colomag.c@diba.cat. Obre
dilluns, dimecres, dijous i divendres, de
15.30 a 20.30 h i dimarts, de 10 a 14 h.
• B. del Fondo (dilluns, dimarts, dijous
i divendres de 15.30 a 20 h i dimecres, de
9.30 a 14 h). bstacolomagf@diba.cat. Obre
dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16.30
a 20 h i dimecres, de 10 a 13.30 h.
• B. Singuerlín - Salvador Cabré
(dilluns, dimarts, dimecres i divendres de
15.30 a 20 h i dijous de 9.30 a 14 h).
b.sta.colomag.s@diba.cat. Obre dilluns,
dimarts, dimecres i divendres de 16.30 a
20 h i dijous, de 10 a 13.30 h

Obres a Can Zam
de reforç del túnel de la L9

L’espai del parc de Can Zam que es
marca al plànol adjunt es veurà afectat
durant uns dies per la realització d’unes
obres de reforç estructural d’un tram del
túnel de la línia 9 del metro. Des del 29 de
juny, s’estan realitzant cales de comprovació i les obres definitives s’iniciaran el 13
de juliol. Es preveu que durin menys de 10
dies. Els treballs consistiran en la realització d’uns pilotatges adossats al mur
existent per garantir la seva capacitat
estructural. Disculpeu les molèsties.

S'han reobert les 98 zones
de jocs infantils de la ciutat
Des del 19 de juny,
les 98 zones de jocs
infantils de Santa
Coloma s’han reobert al
públic, després de tres
mesos tancades com a
mesura de prevenció a
causa de la crisi sanitària de la Covid 19. A
cada zona s'ha col·locat
un cartell informatiu
per fomentar l'ús
responsable d'aquestes
àrees de joc adreçades
a les famílies.
Durant el període que
han estat tancades, les
98 zones s'han preparat
per al seu ús segur i
saludable un cop restablerta la normalitat. S'han desinfectat
a fons tots els elements de joc, així com
els biosaludables i esportius; s'han fet les
inspeccions visuals i funcionals i un petit
manteniment preventiu, i s'han voltejat
els sorrals i desinfectat els terres amortidors de cautxú. El protocol de neteja,
desinfecció i manteniment d'aquestes
zones continua fent-se de forma diària
(de dilluns a diumenge). Es du a terme
una neteja manual de les diferents zones:

La mateixa Junta de Govern Local va acordar
publicar aquestes bases al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis
de la corporació, al full informatiu municipal
L’Ajuntament informa i al web municipal a fi que,
en el termini de vint dies hàbils, a comptar de
l’endemà hàbil de la darrera inserció de l’anunci al
BOPB i al tauler d’anuncis, les persones interessades puguin examinar l’expedient a l’Àrea
de Participació ciutadana, Cultura i Esports de
l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1, planta 1a) i a la
pàgina web municipal www.gramenet.cat, i fer
les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments
que estimin oportuns. Aquestes bases s’entendran
aprovades de manera definitiva si no es presenta
cap al·legació, reclamació i/o suggeriment en
aquest període, i es publicaran íntegrament sense
cap més tràmit.

eliminació de residus, rasclonat de sorrals
i zones d'amortiment de cautxú, buidatge
de papereres i inspecció visual interior i
exterior de tots els elements de joc.
També, es netegen manualment i amb
hidronetejadora els elements de joc i es
fa una desinfecció amb producte bactericida aplicat amb motxilla. I, per últim, es
realitzen les tasques de manteniment i les
inspeccions de seguretat habituals.

Crida urgent de nou voluntariat
Ara que ha finalitzat el desconfinament, comencen a realitzar-se altres
projectes de voluntariat, sempre seguint
les garanties de prevenció i seguretat
recomanades. Es continuen necessitant
persones solidàries i compromeses amb
la seva ciutat per ajudar a les ONG de
Santa Coloma, fent les tasques següents:
• Casals d’estiu: per fer suport a activitats d’infants o joves. Cal tenir més de 16
anys i disposar almenys d’un matí lliure
durant el mes de juliol i/o agost.
• Persones grans: per fer acompanyament o trucades de seguiment, només cal
disposar de dues hores a la setmana.
Les persones amb interès a participar, s'han de posar en contacte amb
el Punt per tal de poder mantenir una
entrevista i explicar-los amb més detall
aquests projectes. També es pot col·labo-

rar compartint aquesta informació amb
les persones conegudes.
Contacte: 646 05 89 79, per mitjà d'un
formulari al web municipal i al correu
puntvoluntariat@gramenet.cat.

Es calcula que un 80% de les larves es
crien en propietats privades i a qualsevol
altura, des d’un hort a la terrassa d’un
àtic. A més, aquestes només poden niar
quan hi queden pocs centímetres d’aigua
estantissa. Per tant, s'ha d’estar atent als

La Tinença d’Alcaldia de Participació Ciutadana, Cultura i Esports, mitjançant decret amb
registre núm. 4608, del passat 12 de juny, va
aprovar de manera inicial el text de les bases
específiques per a l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva a entitats
sense ànim de lucre per al foment d’activitats
esportives al municipi de Santa Coloma de
Gramenet, durant els anys 2020-2022.
A l’esmentat decret, es va acordar publicar
aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, al full informatiu
municipal L’Ajuntament Informa i al web municipal, a fi que en el termini de vint dies hàbils,
a comptar de l’endemà hàbil de la darrera
inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de
la corporació, les persones interessades puguin
examinar l’expedient, amb cita prèvia, en el
Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet (plaça Manent, s/n) i a la
pàgina web municipal (www.gramenet.cat) i fer
les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments
que estimin oportuns.
Aquestes bases s’entendran aprovades de
manera definitiva si no es presenta cap
al·legació, reclamació i/o suggeriment en
aquest període, i es publicaran íntegrament
sense cap més tràmit.

Ciutat solidària

La crisi sanitària i social causada per la
pandèmia de la Covid-19 ens ha recordat una vegada més l'ADN solidari de la
nostra ciutat.
Durant aquests darrers mesos han sorgit
diverses iniciatives d'una trentena
d'entitats i de diverses xarxes solidàries
ciutadanes (formades per persones que
actuen de manera voluntària en benefici
de la comunitat), que han col·laborat
amb l'Ajuntament per poder oferir ajuda
destinada a àmbits socials diversos com
són les persones grans, amb discapacitat,
menors o amb necessitats bàsiques.

La col·laboració ciutadana és la millor
eina per combatre el mosquit tigre
El mosquit tigre, que comença a
proliferar amb l’arribada de la calor, es
cria sobretot en petits recipients domèstics o a racons amb aigua estancada que
hi pot haver en qualsevol pati o balcó. Per
això, la col·laboració ciutadana és el
millor mètode per combatre’l. Des de
l’Ajuntament, es recomana realitzar
petites accions quotidianes, com buidar
els testos dels balcons de l’aigua estancada, per començar a mantenir a ratlla
aquest molest insecte.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el
10 de març de 2020, va aprovar de manera inicial
el text de les bases reguladores específiques
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 socioculturals al municipi de Santa
Coloma de Gramenet.

plats dels testos, les galledes de fregar,
els safareigs, així com als canelons de
desguàs de les teulades, les escletxes
entre rajoles de la terrassa o els plats de
menjar de gossos i gats, per exemple.
Per eliminar les larves n’hi ha prou amb
buidar l’aigua acumulada i posar el recipient cap per avall.
El mosquit tigre no sol reproduir-se en
aigua en moviment ni en grans superfícies com piscines, la vora d’un riu o
el llac Can Zam però, no obstant això,
l’Ajuntament de Santa Coloma hi fa tractaments periòdics. Aplicar-hi insecticides o fumigar no és efectiu ja que aquest
mosquit es dispersa molt ràpidament i
cria sempre en molts llocs diferents i en
petites quantitats.

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 (només amb cita prèvia): 93 462
40 09/93 462 4040 (de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h). oiac@gramenet.cat //
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)

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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Obras de adaptación en la calzada para que la avenida
Generalitat pase a ser de doble sentido para el tráfico
El lunes 6 de julio se inician unas obras en la esquina de la avenida de la Generalitat con la
calle Cultura, que tienen la finalidad de ampliar la calzada para poder modificar la movilidad
actual del tráfico en ese punto y que el tramo de la av. Generalitat, desde la rotonda de Can

Los primeros trabajos consistirán en eliminar la doble
acera existente, tocando a la calzada, entre el número 66
de la avenida y la calle Cultura. Un espacio de 26 metros
de largo situado junto a un parterre (que se mantendrá),
que delimita la acera que toca las fachadas.
Esta obra, que se prevé que durará seis semanas, permitirá ampliar los carriles de circulación de la calzada y ganar
espacio para que los vehículos grandes puedan hacer el
giro de calle sin invadir el sentido contrario. De manera
provisional, durante las obras, se cortará la circulación en
uno de los carriles actuales y se habilitarán pasos seguros
para peatones. Al final de la obra, será necesario cortar
totalmente la circulación durante un día por temas de
asfaltado. La inversión municipal en esta actuación es de
47.858,02 €.

Sentidos de circulación

Cuando las obras de adecuación de la calzada finalicen, los
sentidos de la circulación en el tramo de la av. de la Generalitat, entre la c. Cultura y la av. Dels Banús, quedarán
establecidos de la siguiente manera:
- Doble sentido en la av. de la Generalitat, en el tramo
mencionado.
- Doble sentido en la c. Cultura, entre la c. San Carlos y
la av. de la Generalitat. En los próximos días, la c. Cultura
cambiará de sentido para el tráfico en el tramo av. Santa
Coloma-c. Sant Carles.

- En sentido centro, se permitirá el giro a la izquierda
(solo a vecinos y vecinas y servicios municipales) hacia el
bajante a los aparcamientos y servicios de la calle de Mn.
Jacint Verdaguer.
- En sentido barrio de Santa Rosa se permitirá el giro a la
izquierda hacia la c. Torres i Bages, mediante semáforo.
- En sentido Santa Rosa, se podrá girar a la derecha hacia la
c. Mn. Jacint Verdaguer, por el vial situado junto al número
88 de la avenida, que cambiará de sentido.

Estacionamientos

El tramo de la av. de la Generalitat situado entre la c. Cultura
y la rotonda de Can Peixauet pasará de tener dos carriles de
circulación en un único sentido (de entrada al centro) a tener
un carril por cada sentido. En sentido centro, se permitirá
(solo a vecinos y vecinas y servicios municipales) el giro a la
izquierda hacia el bajante en dirección a la calle de Mn. Jacint
Verdaguer. Cuando se ponga en marcha el doble sentido de
circulación no será posible el estacionamiento nocturno permitido en el carril izquierdo de la calzada en la zona del cruce
elevado con la calle de Mn Jacint Verdaguer.
Como alternativa a este estacionamiento nocturno hay dos
zonas próximas, que funcionan entre las 22 y las 7 h, en el
carril bus de la av. Santa Coloma (entre Mn. Jacint Verdaguer y la rotonda de Can Peixauet) y en el carril izquierdo
de la calzada en sentido Badalona de la av. de Can Peixauet
(entre el p.o de la Salzereda y la rotonda de Can Peixauet).

Reobert el Museu Torre Balldovina
• Es permetran consultes presencials a
l’Arxiu, de forma restringida i només amb
cita prèvia, amb el personal responsable.
• No s’oferiran activitats ni visites guiades
i tampoc no es permetrà l’entrada de grups
(excepte petits grups tipus unitat familiar).
Per a qualsevol dubte, posar-se en contacte
amb el Museu al telèfon 93 385 71 42 o a
museutorreballdovina@gramenet.cat

R ecuperació de l'espai públic
El 30 de juny va tornar a obrir les portes el
Museu Torre Balldovina, amb les mesures
de seguretat i salut necessàries per a una
visita segura i confortable. Després de tres
mesos amb la porta tancada a causa de la
crisi de la Covid-19, al Museu podreu gaudir
de l’exposició permanent i, també, passejarvos pel nou espai a l’entorn del Museu i del
Molí d’en Ribé arranjat recentment.

Com serà la visita al Museu?

• La reobertura es farà en la modalitat de
visita lliure. Es pot fer de manera individual o en grups de convivència.
• L'aforament es limitarà a un terç del
màxim permès.
• L'horari serà de 17 a 20 h, de dimarts a
dissabte.

Peixauet con la av. Dels Banús hasta la calle Cultura, actualmente de dos carriles en un mismo sentido, pase a ser de dos sentidos de circulación para vehículos, uno por cada carril. Este
cambio es el resultado de las demandas de diversos colectivos vecinales al Ayuntamiento.

El Molí d’en Ribé és un molí fariner del segle
XIV, mogut per la força hidràulica, que va
arribar a tenir sis moles i va estar en funcionament fins al segle XX. Actualment, es un
Bé d’interès local catalogat al Pla Especial
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. A
la intervenció, s’ha prioritzat el tancament
exterior de l’anterior fase de construcció i la
urbanització de l’entorn donant continuïtat
a l’espai exterior. A l’entorn, s’ha tingut en
compte la dotació d’accessibilitat, la recuperació de l’espai públic anteriorment tancat i
el desenvolupament del programa museístic
incorporat a l’espai públic. També, s’han instal·lat uns conductes de llum per il·luminar
amb llum natural les restes arqueològiques
de l’espai principal: l’antic mur, les cambres
de les moles i les galeries subterrànies de
sortida de l’aigua circulada.

En la av. de la Generalitat se mantendrá el estacionamiento
entre los números 33 al 55 y del 66 al 88. Se redistribuirán
las zonas de carga y descarga y se ampliará el estacionamiento para motocicletas. El espacio que hay ahora en la c.
Cultura para este tipo de vehículos se eliminará y pasará a
estar situado en la av. Generalitat, a la altura del núm. 70.

Semáforos y señales

Para ordenar el tráfico de vehículos se colocarán o modificarán los semáforos en estos puntos: cruce de la c. Cultura con
av. Generalitat; cruce de la c. Sant Just con av. Generalitat;
cruce de la c. Torras i Bages con av. Generalitat (en este
punto se colocarán semáforos para peatones y se retirará
el pulsador de personas para sincronizar el nuevo sistema
semafórico), y cruce de las av. Dels Banús y Generalitat.
También habrá dos nuevos semáforos para vehículos frente
los números 79-81 de la av. Generalitat y el cruce próximo,
de la av. Dels Banús con la c. Àngel Guimerà será reprogramado. La señalización en el suelo se modificará para
indicar el doble sentido; se reharán las líneas de detención
y los pasos para peatones y se pintará una isleta de distribución en el cruce con av. Dels Banús. Las señales verticales se
modificarán y se reorientarán las de los estacionamientos.
Por otra parte, cuando acaben las obras, las líneas de autobús
diurnas M19 y M20 y la nocturna N8 cambiarán de itinerario
y pasarán por la av. Dels Banús.

Fórum ciudadano
El 4 de julio, a partir de las 10 h, se celebrará el Fórum ciudadano para la validación
de las propuestas sobre el Plan de Acción Municipal (PAM 2020-2023), en el que se
darán a conocer los resultados del proceso participativo. En un acto virtual con debate, actuaciones musicales, juegos y alguna que otra sorpresa, se irán desgranando
las acciones de gobierno consensuadas para los años venideros, en el marco de una
situación difícil para la ciudad después de la crisis del coronavirus.
En el acto se podrá participar de tres maneras:
1/ Por ordenador y con inscripción previa a
www.gramenet.cat/inscripciopam. Opción con voz y voto.
2/ Asistiendo presencialmente a la sala Pompeu Lab para el seguimiento
de la proyección del Fórum, a través de inscripción al tel. 628 90 34 36 (atención,
aforo limitado por medidas de seguridad y uso obligatorio de mascarilla). Prioridad: gente mayor. Opción sin voz, pero con voto.
3/ Como espectador o espectadora siguiendo la emisión en directo desde
vuestro ordenador, tablet o o smartphone en: www.youtube.com/canalgramenet
A pesar de no haberse podido desarrollar con medios presenciales debido a la situación de pandemia, en el proceso participativo virtual, desarrollado durante cuatro
semanas, han participado más de 1.000 personas a través de la encuesta ciudadana,
mientras que los grupos de trabajo han registrado más de 500 participaciones.
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Contra els feminicidis
Dimarts, dia 7 de juliol, tindrà lloc una
concentració a la plaça de la Vila (20 h)
contra les violències masclistes. Amb el
lema «ens continuen assassinant! Ni una
menys», s’hi llegirà una reflexió sobre el
tema i els noms de les dones assassinades
al juny. L’organització és a càrrec de Dones
per l'Erradicació de Tot Tipus de Violències. La concentració acabarà amb un petit
recorregut circular.
Itinerari: pl. de la Vila, pg. Llorenç Serra,
av. Santa Coloma, c. Pompeu Fabra, av.
Generalitat i pl. de la Vila.

Aplazados el Rock Fest y el
Rock in Ton Park Santako
Debido a la crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19, y ante la situación excepcional que hace imposible celebrar festivales y eventos con una gran afluencia de
público, ha quedado aplazado el festival
Rock Fest Barcelona 2020, que se debía
celebrar el primer fin de semana de julio, y
el festival Rock in Ton Park Santako, que
estaba previsto para el día 11 de este mes,
ambos en el parque de Can Zam. Según ha
informado la empresa organizadora, la
promotora Rock’n Rock, las entradas serán
válidas para las nuevas fechas que se
acuerden (en el caso del Rock Fest ya ha
sido anunciado para los días 1, 2 y 3 de
julio de 2021) o será devuelto el importe a
quien lo solicite.

Nou servei d'assessorament
telemàtic
L’Ajuntament, a través de l’empresa
municipal Grameimpuls, posa a l’abast de
la ciutadania un nou servei d’orientació i
assessorament en l’àmbit de la recerca de
feina i la formació en format telemàtic.
L’horari d’atenció serà de 9 a 14 h i de 15 a
19 h amb cita prèvia (a través del web
www.grameimpuls.cat), i les persones
usuàries podran escollir si volen ser ateses
a través d’una trucada telefònica o bé una
videotrucada. Per dubtes o aclariments,
truqueu al 93 466 15 65 o bé envieu un
correu a informacio@grameimpuls.cat.

Exempció del lloguer
als centres d'empreses
Les persones emprenedores i autònomes
allotjades als centres d’empreses Can
Peixauet i Bosc Llarg, que gestiona Grameimpuls, no hauran de pagar el lloguer fins al
31 d’agost (inclòs), només els consums en
cas que es produeixin. La mesura pretén
impulsar el rellançament de les activitats de
les empreses ubicades. L’exempció s’aplicarà
d’ofici a tots els projectes allotjats, tant pel
que fa als tallers, als espais d’oficina com pel
que respecta a les domiciliacions.

Por las pensiones
La plataforma Marea Pensionista Gramenet convoca el próximo lunes, día 5
de julio, a las 11 h, en la plaza de la Vila,
a una manifestación por la defensa del
sistema público de pensiones, el mantenimiento del poder adquisitivo y su
blindaje en la Constitución. Recorrido:
plaza de la Vila, Av. Generalitat y plaza
Catalunya. Será necesario mantener la
distancia de seguridad.

Les instal·lacions esportives ja són
obertes des del passat 20 de juny
Des del passat 20 de
juny, s’han reobert de
forma progressiva les
instal·lacions esportives
de la ciutat. Des de
l’Ajuntament, s’ha
condicionat aquests
equipaments amb les
mesures de protecció i
seguretat per poder
realitzar les activitats
permeses.
Les pistes de petanques,
de frontó i el Camp
d’Atletisme Antonio
Amorós van ser les
primeres a reprendre la seva activitat. El
22 de juny van obrir els complexos esportius Duet Can Zam, Duet Fondo i Centre
Esportiu Raval. I el passat dia 25, va ser el
torn dels camps de futbol de la ciutat. Per
la seva banda, els poliesportius van iniciar
l'activitat el passat 29 de juny. Cal recordar
que el CE Torribera ja va obrir les seves
portes a principi de juny per a la pràctica
del frontó, tennis i pàdel. Les instal·lacions
es posen en marxa amb reserva d’espais i
limitació d’aforament. En el cas del Camp
d’Atletisme, en una primera fase, serà d’ús
restringit als atletes federats dels clubs
locals. En funció de l’evolució de la normativa, es podran ampliar aforament i usos.

Casals esportius

D’altra banda, l’oferta de casals esportius, que cada any organitzen les entitats
esportives de la ciutat, enguany compta
amb diverses propostes adaptades a la
normativa. Van començar el 29 de juny a
les següents instal·lacions: Torribera, Nou
Municipal, Can Zam 1 i 2, Prat de la Riba i
Pavelló del Raval.

Piscines d’estiu

S’està treballant i gestionant amb els complexos esportius la data d'obertura de les
piscines d'estiu per tal d'assolir l’objectiu
de poder oferir la possibilitat de gaudir del
bany amb els protocols més adients.

Ecometròpoli continuarà al juliol amb
la proposta d'activitats 'Aprèn a casa'
Arrel del confinament, el Centre
d’Educació Ambiental Ecometròpoli va
posar en marxa la iniciativa «Aprèn a casa
amb Ecometròpoli» per tal de donar suport
a les famílies amb infants, tot proporcionant-los recursos educatius però també
lúdics mitjançant la subscripció a la
newsletter del centre. La proposta, que ha
rebut molt bona acollida, continuarà
durant aquest mes de juliol.
«Aprèn a casa amb Ecometròpoli» ha
permès donar continuïtat al Programa
d’activitats de caps de setmana que s'oferia
habitualment i que, enguany, s’havia
hagut d’anul·lar a causa de l'estat d'alerta
sanitària provocada per la covid-19. Fins
ara, s’han publicat ja una vintena de newsletters amb temes molt variats, com: plàstics al mar, les orenetes, el canvi climàtic,
les pandèmies, hologrames o les serps.
Les persones interessades han rebut, des
del passat 27 de març, dos publicacions
setmanals sobre temes relacionats amb el

medi ambient, amb un llenguatge planer
i entenedor, per tal que els nens i nenes
puguin entendre’l. També, s'han proposat
activitats pràctiques, com manualitats o
experiments.
Per subscriure-s'hi, cal contactar amb
ecometropoli@gramenet.cat. També, es poden veure totes les publicacions a
l’apartat d’Ecometròpoli de la pàgina web
municipal (www.gramenet.cat).

Casals d'estiu

D’altra banda, el Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli obre per donar suport, un
any més, als casals d’estiu que es desenvolupen a la nostra ciutat. En aquest sentit, l'Ajuntament posa a disposició dels i
les alumnes participants un programa
d’activitats a tres espais principals: el Parc
de la Serralada de Marina, el Parc Fluvial del
Besòs (coneixement dels espais i de la seva
fauna i flora) i, per últim, l’Espai de Mobilitat
Sostenible i Segura d’Ecometròpoli.

Tres centres cívics reprenen
l'activitat presencial
Entre el 6 i el 30 de juliol, es posaran
progressivament en marxa, sota les directrius que marca la Generalitat de Catalunya
per la fase de represa, tres dels centres
cívics de la ciutat, que havien estat tancats
arran del confinament. El Centre Cívic del
Fondo (c. Wagner, 19), el del LLatí (c.
Nàpols, 41) i el de Singuerlín (c. Catalunya,
41) oferiran un programa de tallers-xerrades gratuït anomenat «Re Activa’t al juliol!»,
en horari de 18 a 20 h de la tarda. Només
s’hi pot accedir amb inscripció prèvia a:
ccivicsicasals@gramenet.cat.
Al Centre Cívic del Fondo hi haurà els
tallers-xerrades: Fotografia emocional; Com
preparar el teu viatge a través d'Internet; La
creació d'un audiovisual, i La creació creativa en moments de pandèmia. Per la seva
banda, al Centre Cívic Llatí s'ofereixen els
tallers i xerrades: Com generar hàbits per a
la cura física, mental i emocional; Relaxació
i eines per viure sense estrès; Fer running
sense lesions, i el monogràfic Tips per navegar d'una manera segura per Internet. Per
últim, al Centre Cívic Singuerlín es podrà
assistir als tallers: Gestió de les emocions
en temps d'incertesa; Videotrucades amb
WhatsApp, Google Duo i Skype; Gestió de
fotos i vídeos, i Autoretrat confinat.
De cara a setembre, es recuperaran progressivament les activitats i serveis habituals de
tots els equipaments, adaptats a les mesures
sanitàries establertes. I paral·lelament, es
mantindran les propostes virtuals. Tota
l’activitat en línia dels centres cívics es podrà
seguir a les xarxes socials.Més informació
a: www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/
areas-municipales/centros-civicos/
@centrescivicssantacoloma (Facebook)
@centrescivicsscg (Instagram)

Tornen les 'Vacances en
Pau' per als infants sahrauís
Enguany, el projecte Vacances en Pau no
es farà a la nostra ciutat, com és habitual
des de fa uns 30 anys, perquè la situació per
la Covid-19 no permet l’acollida en famílies.
Tanmateix, l’Associació Santa Coloma amb
el Sàhara i l’Ajuntament col·laboren amb un
nou projecte similar: «Lligams d’amistat per
sempre», que es farà per als infants sahrauís
als propis campaments de refugiats ubicats a
Tindouf, al sud d’Algèria durant els mesos de
juliol i agost.
Alhora, també han previst col·laborar amb
un projecte d’ajut alimentari d’emergència
adreçat a famílies sahrauís que viuen confinades als campaments, que s’ha valorat
imprescindible i que comptarà amb el suport
d’un centenar de municipis catalans.
Més informació: cooperació@gramenet.cat

L'Escola de Música es
prepara per a la tornada

Tret de sortida dels casals
d'estiu per a infants

Musicaula: talleres de
verano y matrícula

L'Escola de Música està treballant en un
protocol específic per a la tornada presencial
al setembre, prevista per al dia 14, amb totes
les garanties per al professorat i l'alumnat. El
centre va finalitzar el període de preinscripcions el passat dia 19 de juny amb 30
alumnes nous inscrits. Durant el confinament a causa de la Covid-19, l'Escola ha
mantingut el contacte per mitjà de plataformes en línia amb els i les alumnes i amb
l'Associació Catalana d'Escoles de Música i la
Unión de Escuelas de Música y Danza.
També, ha protagonitzat concerts online i ha
participat a diverses jornades. L'objectiu ha
estat establir contacte amb les famílies, des
del Taller de Nadons fins al Taller d'adults,
donant suport a través de la música.

Els casals d’estiu s’han posat en marxa
a sis escoles de la nostra ciutat. Des del
29 de juny fins al proper 31 de juliol,
ofereixen diverses activitats de joc per
als infants, amb edats compreses entre
els 3 i els 14 anys. Encara resten places
disponibles.

Musicaula vuelve a las clases presenciales con los talleres de verano que se realizan
en julio con todas las medidas de seguridad
e higiénicas. Hay talleres de Rítmica y Iniciación a la Música a partir de 3 años, Piano, Batería, Guitarra (Flamenca, Clásica,
Acústica y Eléctrica), Ukelele, Flauta
Travesera, Órgano, Trompeta, Clarinete,
Saxofón, Acordeón, Canto, Violín, Bajo Eléctrico, etc. Son talleres pensados para la
iniciación de cualquier persona (niños a
partir de 3 años y adultos) en la práctica de
un instrumento o para reforzar conocimientos. Ya está abierta la matrícula para el curso
2020-2021. Contacto: c. Mossèn Camil
Rossell, 70. Tel. 93 386 12 95. De lunes a
viernes, de 17.30 a 20.30 h.

Els horaris dels casals són de 9 a 13 h i
de 9 a 15 h, amb servei de menjador. Les
persones interessades a inscriure-s'hi,
poden fer-ho per mitjà de l’enllaç de la
pàgina web municipal (www.gramenet.
cat) o trucant a l’entitat que realitza els
casals, l' Associació Esportiva Sant Andreu. Contacte: als telèfons 93 707 76 41
o 627 55 46 81.

