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El Ayuntamiento crea la USIR en la Policía
Local para la prevención de la delincuencia
La Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR)
ya comenzó a funcionar el pasado 3 de julio

Ante el incremento del 3% en los delitos por la Covid-19
se ha aplicado un plan contra la inseguridad
Medidas para garantizar la seguridad

La alcaldesa Núria Parlon presentó la nueva Unitat de
Suport i Intervenció Ràpida (USIR), que está especializada en la prevención y la represión de la delincuencia. La
presentación de esta nueva unidad policial se realizó el
pasado 3 de julio en las dependencias de la Policía Local.
La alcaldesa informó que este nuevo equipo policial
forma parte de un conjunto de medidas extraordinarias
(ver cuadro adjunto) que ha puesto en funcionamiento el
Ayuntamiento para disminuir en la ciudad la sensación
de inseguridad en la ciudadanía.
La nueva unidad está formada inicialmente por un
sargento responsable y cinco agentes, y será ampliable a
siete agentes cuando las necesidades así lo requieran. Las
funciones de las personas que forman parte de la USIR son
las genéricas de los agentes de la Policía Local pero con capacidad de intervención rápida y con flexibilidad horaria
adecuada a las necesidades de la ciudad. Son agentes
especialistas en prevención y represión muy activa de la
delincuencia, se coordinan con otros cuerpos policiales, y
hacen control, seguimiento y desactivación en su caso de
la actividad ilícita; la vigilancia en festivales, fiestas mayores y de barrio, verbenas y actividades de mayor riesgo;
el control de masas y, cuando sea necesario, en los mercados de venta no sedentaria y en los acontecimientos que
necesiten un refuerzo de agentes especialistas; carreras,
pasacalles y todos aquellos actos que, por sus características, precisen de una respuesta policial más potente en
número de efectivos y medios.
la seguridad es una prioridad

Santa Coloma de Gramenet, según reflejan las cifras oficiales, ha sido siempre una ciudad segura para sus vecinos y vecinas, pero en los últimos meses se ha detectado
un incremento del 3% en la tipología delictiva de robos,
coincidiendo con la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19. El impacto de la pandemia en nuestra
ciudad ha sido, en palabras de la alcaldesa, sobrecogedor,
y ha determinado la realidad de ese incremento delictivo
en la ciudad; pero, por encima de todo, ha provocado la
reducción del sentimiento de seguridad entre la población debido a los comportamientos delictivos e incívicos
de diferentes colectivos, que han alterado la convivencia
pacífica en algunas plazas y calles. Una de las prioridades
del gobierno municipal ha sido y es la seguridad ciudadana. «Porque la seguridad —ha dicho la alcaldesa— es tan
importante como la salud o la educación; es un derecho de
la ciudadanía y desde el Ayuntamiento hacemos todo lo
posible para garantizarla».

Medidas
contundentes
para mejorar
la seguridad

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

• Creación en la Policía Local de la unidad de apoyo e
intervención rápida (USIR).
• Incremento inmediato de la plantilla de la Policía Local.
En agosto se incorporan 20 agentes, que ya están haciendo la formación en la Escuela de Policía de Cataluña.
• Incremento progresivo de la plantilla de la Policía Local. Hasta obtener una ratio de 1 a 1,5 (140 agentes hasta
el 2023) de policías locales por cada mil habitantes.
• Solicitar de nuevo a la Generalitat el incremento de la
plantilla del Cuerpo de Mossos d’Esquadra en la ABP de
Santa Coloma de Gramenet. Y también reclamar la mejora de su dotación en medios materiales y tecnológicos.
Para asegurar el control de la seguridad ciudadana y
revertir el incremento de los delitos, el pasado 11 de junio,
en el marco de la Junta Local de Seguridad que se celebró
de manera telemática, y que contó con la participación del
conseller de Interior, Miquel Buch, la alcaldesa exigió que
se ampliara el número de efectivos del cuerpo de Mossos
d'Esquadra en la ciudad y el conseller se comprometió a
hacerlo a corto plazo.
colaboración policial

• Reforzar la policía de proximidad mediante las patrullas a pie por los barrios.
• Creación en la Policía Local de una Unidad de Atención
a Situaciones de Violencia Machista. Configurando un
equipo especializado en la prevención y atención a mujeres y menores en situaciones de violencias machistas.
• Mejorar la coordinación entre los servicios municipales
en el Programa de lucha contra las violencias machistas.

En Santa Coloma hay una estrecha colaboración entre los
cuerpos de seguridad. Es habitual ver patrullas mixtas
de policías de los Mossos d’Esquadra con agentes de la
Policía Local o de estos también con miembros del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil; con estos
últimos especialmente en operaciones contra la droga,
el mantenimiento del medio natural o para preservar la
salud pública.

• Desarrollar las obras de la nueva Comisaría de la Policía Local en el Distrito V en el periodo 2020-2023.

En paralelo, la alcaldesa también ha hecho público que se
tienen que cambiar las leyes para poder ser más duros en el
castigo con las personas que son delincuentes reincidentes.
Y ha reclamado la reforma urgente del Código Penal y de la
legislación, que ha dicho que son instrumentos muy débiles
en la medida que permiten que delincuentes reincidentes
continúen delinquiendo en lugar de enviarlos a prisión.

• Establecer un programa de mejora de los sistemas tecnológicos necesarios para la mejora de la comunicación y
coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La colaboración de la ciudadanía, avisando o denunciando
cualquier acto delictivo, es fundamental para mantener
la seguridad. Recuerden los teléfonos de la Policía Local
(092 / 466 51 42) y de los Mossos d’Esquadra (112).

• Mejorar la accesibilidad de comerciantes y asociaciones o
colectivos del comercio en la APP de Seguridad Ciudadana
como herramienta útil para la actividad comercial.

• Hacer de la Junta Local de Seguridad un órgano de
colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad que
operan en Cataluña y en el municipio. En esta Junta se establecerán los criterios estratégicos en la política de seguridad
y las prioridades de atención a los problemas de la ciudad.

• Mejorar la accesibilidad de los vecinos y las vecinas en
la APP de Seguridad Ciudadana para que esta sea una
herramienta habitual entre la población.

El coronavirus ha dejado un fuerte impacto en nuestra ciudad, del que nos vamos recuperando poco a poco. Para
amortiguar los efectos de esta pandemia, desde el equipo de gobierno hemos aplicado medidas extraordinarias
y seguimos sin descanso en todos aquellos ámbitos prioritarios. Desgraciadamente, una de las consecuencias de
esta crisis ha sido el aumento de delitos —robos y ocupaciones de pisos— en ciudades del área metropolitana
como la nuestra, pese a que, con las cifras en la mano, Santa Coloma siempre ha tenido un índice de delincuencia
por debajo de la media de Catalunya. No obstante, para garantizar una convivencia más tranquila y cívica, hemos
puesto en marcha el Plan de Choque de Seguridad Integral 2020 que, entre otras medidas, ha supuesto la creación de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR), compuesta por agentes de la Policía Local especialistas
en prevención y represión activa de la delincuencia, con capacidad de actuación inmediata. Además, a partir de
este agosto incorporaremos 20 agentes más al cuerpo de la Policía Local, y he exigido nuevamente al conseller del
Interior de la Generalitat más efectivos de los Mossos de Esquadra. Este incremento se añade a la construcción de
la nueva Comisaría de Policía Local en el Distrito 5, que reforzará la atención ciudadana en materia de seguridad
y orden público.
Pero estas medidas no serán suficientes si no van acompañadas de un endurecimiento del código penal, sobre
todo contra los delincuentes reincidentes, que es lo que exigimos desde el gobierno local. Es acuciante una reforma legislativa integral y contundente que nos ayude a luchar de manera efectiva contra la delincuencia en las
ciudades. ¡Esto ya no puede esperar!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2

3

l’Ajuntament informa · 10 de juliol de 2020

l’Ajuntament informa ·10 de juliol de 2020

anunci

la ciutat
La reducció de les desigualtats socials és
la prioritat de la ciutadania per al PAM 2020-23
El passat dissabte es va celebrar el Fòrum Ciutadà per acabar
de definir el Pla d'Acció Municipal (PAM) per a aquest mandat
(2020-2023). Es van donar a conèixer les 10 prioritats per a les
colomenques i colomencs, com a resultat de les enquestes realit-

zades durant el mes de juny, i en què han participat més de 1.000
persones, així com les 120 propostes presentades pels diferents
grups de treball, la gran majoria aprovades i assumides per
l’Ajuntament.

La celebració del Fòrum Ciutadà, obert
a tota la ciutadania, ha servit per validar
les propostes realitzades al llarg de les
darreres setmanes mitjançant un procés
participatiu que enguany s’ha hagut de
fer de forma telemàtica, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. Amb les
aportacions de les veïnes i veïns de Santa
Coloma, s’ha elaborat el full de ruta del
govern de la ciutat per als pròxims
quatre anys.
La principal prioritat de la ciutadania
és la reducció de les desigualtats socials
per garantir que ningú es quedi enrere,
especialment d’aquelles que afecten la
gent gran. Així, entre les 10 prioritats més
votades, la primera y la tercera atenyen a
aquest col·lectiu: «Atendre el 100% de les
demandes socials de la gent gran», amb
un 92,8 % de vots, i «Obrir els habitatges
dotacionals a l’Escola Miguel Hernández i
facilitar l’apertura del centre de dia», amb
un 86,9 % dels vots.
La quarta prioritat més votada també
està inclosa dins de l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible (ODS) que
fa referència als Drets de la ciutadania
i ha estat: «Informar les famílies vulnerables sobre l’accés a les tarifes socials
dels subministres» (86,9 %). Recordar
que en aquesta ocasió, la proposta de
partida del PAM s’ha alineat amb els 17
ODS de l'Agenda 30, un compromís de
les Nacions Unides que inclou polítiques
a favor de les persones, el planeta i la
prosperitat.
Altres de les demandes preferents per a la
ciutadania són la promoció de l’ocupació,
les accions contra el canvi climàtic i el
foment de les energies més sostenibles,
la igualtat de gènere en tots els seus
àmbits, l’acompanyament a les dones en
situació de violències masclistes, així
com la sensibilització i la prevenció de les
mateixes tant en l’entorn educatiu com en
la societat.

En data 15 de juny de 2020, per decret de la tinença
d’alcaldia de Participació Ciutadana, Cultura i
Esports, es va aprovar el padró municipal corresponent als inscrits al programa de Gent Gran per al
primer trimestre del curs 2019-2020.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els
rebuts derivats d’aquest padró.
El padró romandrà exposat al públic durant un mes
a comptar des de l’endemà hàbil de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i podrà
ser consultat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet i a la pàgina web
municipal www.gramenet.cat, per tal de poder fer
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments.
El període voluntari de pagament d’aquest preu
públic s’iniciarà deu dies després de l’anunci
d’exposició públic al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i finalitzarà el proper 30 de setembre.
La data de càrrec dels rebuts domiciliats serà el
proper 20 de juliol.

Sis objectius principals per
construir un projecte de ciutat

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos dins
de l’Agenda 30 estan presents en les
polítiques del PAM a través de sis eixos
o objectius principals, que englobaran
la resta: Reducció de les desigualtats, Igualtat de gènere, Educació
de qualitat, Acció climàtica, Ciutats
i comunitats sostenibles i Aliances.
S'han escollit aquests objectius perquè són els que millor representen els
valors i el model de ciutat cap al que
es vol avançar, basat en la defensa de
la igualtat d'oportunitats, la justícia
social i el medi ambient.
Aquestes dades són el resultat d’una enquesta ciutadana que han realitzat més de
1.000 colomenques i colomencs online o
via telefònica.

Propostes dels grups de treball

Durant el mes de juny també s’han creat
grups de treball virtuals, on s’han repassat
i debatut totes les accions previstes en els
diferents àmbits del govern municipal per al
proper mandat. D’aquests grups de treball,
s’han enregistrat fins a 500 participacions, i
s’han presentat 120 propostes, la gran majoria aprovades i assumides per l’Ajuntament.

LES 10 PRIORITATS DEL PAM

Aquest padró s’entendrà aprovat de manera definitiva si no es presenta cap al·legació, reclamació
i/o suggeriments en aquest període; l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord
posterior.

1

Atendre el 100% de les demandes
socials de la gent gran

92,8 %

2

Promoure els plans d'igualtat
a les empreses

Serveis bàsics d'atenció

88,8 %

3

Obrir els habitatges dotacionals a
l'escola Miguel Hernández
i facilitar l'obertura de places
del centre de dia

86,9 %

4

Informar a les famílies vulnerables
sobre l'accés a les tarifes
socials en els subministraments
de llum, aigua, gas, etc.

86,9 %

5

Dotar progressivament els
equipaments públics de sistemes
d'eficiència energètica

84,6 %

6

Inaugurar un nou servei d’atenció
integral i acompanyament a dones
en situació de violències masclistes

84,3 %

7

Fomentar la igualtat en la pràctica
esportiva

83,8 %

8

Redactar el Pla d'Acció per a
l'Energia Sostenible
(PAES 2020-2040)

83,1 %

Establir accions educatives
i formatives per prevenir
les violències masclistes

82,5 %

• 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
• 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)

Treballar per la sensibilització i
prevenció de les violències (prostitució, agressions sexuals, etc.)

82,5 %
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Tothom pot triar el
cartell de la Festa Major
d’Estiu 2020 (realitzat
pel dissenyador colomenc

Jordi Villaverde)

Des d’avui i fins al 19 de
juliol inclusivament, resta
obert el procés participatiu
per a l’elecció del cartell de la
Festa Major d’Estiu 2020 a
través del web municipal
(www.gramenet.cat).
El cartell definitiu serà
aquell que rebi més vots.
Les tres propostes són obra
de l’il·lustrador colomenc
Jordi Villaverde, apassionat
dels còmics, l’animació i
tot el que té a veure amb el
disseny i les arts. Actualment, treballa en animació, videojocs i il·lustració
editorial.
Entre els seus clients, trobem
Bee Square Games, Social
Point, Cambridge University
Press, Norma Editoral, SM
ediciones, RBA, Penguin
Random House o El País.

la ciutat
La renovación del paseo de la Salzereda va
al ritmo previsto a pesar de la crisis de la Covid-19
Las obras de renovación del paseo de la
Salzereda, entre las calles de Pompeu Fabra y Mn. Jacint Verdaguer, se desarrollan
según el calendario previsto inicialmente a
pesar del paro temporal en los trabajos que
se tuvo que llevar a cabo debido a la crisis
sanitaria provocada por la Covid-19.

El Ayuntamiento reclamará a la Generalitat el importe de las sanciones impuestas
en la ciudad durante el confinamiento
por incumplir el estado de alarma originado por la crisis sanitaria de la Covid-19.
El objetivo es poder destinar ese dinero a
paliar el gasto social municipal originado
por la pandemia. La Generalitat es la institución que recauda ese tipo de multas,
aunque la mayoría de las sanciones hayan
sido impuestas por las policías locales.
Otros ayuntamientos catalanes están
haciendo la misma reclamación.

En estos momentos, la obra está en la
fase dos de las cuatro previstas para
minimizar las molestias al vecindario y
al conjunto de la ciudad; esta fase dos
incluía como puntos más significativos la
urbanización de la calzada y la construcción de nuevos colectores. En los últimos
días ya se ha llevado a cabo el asfaltado
del vial y se permitirá en breve el paso
de vehículos en los dos sentidos. También, en la parte del paseo más cercana
al río, se han iniciado los trabajos de
creación del carril bici, que irá junto a la
calzada, y la renovación de la acera del
paseo de Ribera, pegada a la baranda
que delimita el parque fluvial del Besòs.
Estas obras está previsto que duren
menos de dos meses.

En nuestra ciudad, durante los tres meses
que ha durado el estado de alarma decretado por el Gobierno central, se pusieron
un total de 3.683 multas, de las cuales la
mayoría, 2.634, fueron denuncias interpuestas por agentes de la Policía Local, y
el resto por los Mossos d’Esquadra.
Los desplazamientos no autorizados por
la ciudad o a segundas residencias, los
incumplimientos horarios o las actitudes inapropiadas o de menosprecio a
los requerimientos de los agentes de la
autoridad o a la normativa que marcaba
el estado de alarma, poniendo en riesgo la
salud de otras personas, han sido algunos
de los motivos de las multas más frecuentes en nuestra ciudad durante la cuarentena. Dichas sanciones tienen una cuantía
económica que oscila entre los 600 y los
10.400 €, en función de la gravedad. Si
la recaudación de estas multas recae en
el Ayuntamiento, paliaría en parte el
gasto económico extraordinario que ha
tenido que hacer para atender necesidades sociales imprevistas derivadas de la
situación del mismo estado de alarma.

La siguiente fase de renovación de la
Salzereda, la 3, se prevé iniciar a finales
de agosto y ya afectará a parte de la zona
que forma el paseo central. Esta fase
comenzará con el derribo de las grandes
y viejas jardineras en desuso que caracterizaban al paseo. Esta etapa incluye
también los trabajos de cableado de los
servicios y el drenaje de la zona. Posteriormente, se hará la urbanización de la
zona central del paseo y la creación de
las nuevas zonas verdes.
El buen ritmo que lleva la obra hasta la
fecha hace prever que se pueda cumplir
el plazo de finalización, marcado en la
primavera del 2021.

Les obres d’urbanització de la plaça
d’Alfons Comin, a punt de finalitzar

Horari de l’OIAC

farmàcies

Beethoven, 25
Av. Generalitat, 226
Joan V. Escalas, 7
Aragó, 29 - Can Calvet
Còrdova, 47
Wagner, 7
Dr. Ferran, 11

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.
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La Unió Europea aprova que Santa
Coloma s’incorpori a la DO Alella
La Unió Europea ha aprovat la incorporació de Santa Coloma de Gramenet i la
Vinya d’en Sabater a la zona geogràfica
de la Denominació d’Origen (DO) Alella.
D’aquesta manera, l’organisme comunitari atén la petició de l’Ajuntament, que
havia demanat ampliar l’abast territorial
d’aquesta denominació d’origen, donat
que la nostra ciutat comparteix amb la
zona característiques geogràfiques i climatològiques.

L’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) està en funcionament i atén
exclusivament amb cita prèvia, que es pot
demanar al telèfon 93 462 40 90. Per a
informació: 93 462 40 09//93 462 40 40
Horari d’atenció: de 9 a 13.30 h
Properament, es posarà en marxa un nou
servei de cita prèvia per mitjà del web
municipal: www.gramenet.cat

Divendres 10
Dissabte 11
Diumenge 12
Dilluns 13
Dimarts 14
Dimecres 15
Dijous 16

El Ayuntamiento reclama
el importe de las
sanciones por incumplir
el estado de alarma

Les obres d’urbanització de la plaça
d’Alfonso Comin (Fase 1) es van iniciar a
l’octubre de 2019 i haurien d’haver acabat
al mes de març. Els diversos treballs que
contemplava el projecte tenien la finalitat
de crear una obertura de connexió entre
els carrers de Valentí Escalas i Listz, cap
a la ciutat veïna de Badalona, i la creació
d’un nou espai públic davant de l’edifici
d’habitatge públic que la cooperativa Llar
Catalonia va inaugurar a primers de març.
En aquesta obra també s’afecten parcialment els carrers laterals del Bruc i Terrassa.
Les obres, que es van adjudicar per un
import de 381.150 € i estan finançades per
l’Ajuntament, l’Incasòl i el Govern de l’Estat
a través d’una subvenció ARRU que
l’Ajuntament va aconseguir l’any 2017,
havien de finalitzar al mes de març, però a

causa de la crisis ocasionada per la pandèmia de la Covid-19 han sofert un retard, com
algunes de les altres obres municipals.
No obstant, el retard acumulat més important ha estat causat per la manca d’actuació
de la companyia Endesa, que havia de
soterrar unes línies aèries al carrer del Bruc
que anaven per les façanes dels edificis. Tot
i que les obres van ser pagades al mes de
gener, la companyia ha trigat mesos a portar
els operaris per realitzar aquest soterrament
i això ha provocat molèsties als veïns i les
veïnes del carrer del Bruc, que han tingut les
voreres aixecades durant tot aquest temps.
Un cop resolta aquesta incidència per part
de la companyia Endesa, està previst que
les obres finalitzin el proper 17 de juliol,
amb la possibilitat d’obrir uns dies abans
els carrers del Bruc i Terrassa.

La inclusió de Santa Coloma en la DO
Alella permetrà potenciar l’enoturisme,
fomentar el coneixement de l’entorn
natural i fer difusió del projecte experimental i de recuperació vitivinícola. A
més, serà clau per generar un espai de
transferència de coneixements gastronòmics i teixir sinèrgies amb altres institucions. La modificació no afecta al nom de
la DO ni canvia les categories del vi.
Santa Coloma de Gramenet ha tingut,
històricament, una reconeguda tradició
vitivinícola, que s’ha recuperat a través del
projecte de la Vinya d’en Sabater. La Vinya
està inscrita al registre vitivinícola de Catalunya i té el suport, l’assessorament i el
seguiment de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi. Els ceps són de les varietats garnatxa, monestrell, xarel·lo i picapoll, i s’hi
practica un cultiu tradicional i ecològic.

Presentació del vi

Aquesta notícia coincideix amb la presentació del vi de la verema del 2019, que

s’ha endarrerit a causa de la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19. Del
raïm premsat s’han obtingut 322 litres
de vi negre i 633 de vi blanc. Recordem
que el vi de la Vinya d’en Sabater no es
comercialitza i només serveix de material
didàctic per fer servir als cursos de formació que es realitzen l’Escola de Restauració de la ciutat.
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la ciutat
Reobertura de taquilla
al Teatre Sagarra
Els divendres 10 i 17 de juliol, en horari de
10 a 14 h i de 17 a 20 h, el Teatre Sagarra
reobrirà la seva taquilla per fer devolucions
d'entrades dels espectacles anul·lats amb
motiu de la pandèmia.

El CIRD ja presta els seus serveis
d'atenció a les dones des de La Ciba

Nou curs de manipulació
d'aliments a l'Agrupació

Únicament es faran devolucions de compres
realitzades presencialment a la taquilla en
efectiu o datàfon. Per devolucions de compres per web, en el cas que encara no s'hagi
rebut, cal enviar un correu a l'adreça
teatresagarra@gramenet.cat, indicant el
codi ID de la transacció.
Per tal d'evitar aglomeracions de persones,
cal demanar cita prèvia al tel. 93 462 40 54

Reobren tres biblioteques
de la ciutat
Ja estan en funcionament les biblioteques
Singuerlín-Salvador Cabré, Central i del
Fondo. Per tal d'oferir servei durant tot
l'estiu, s'han unificat 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').

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
Les biblioteques segueixen actives a les
xarxes socials i disposen de serveis en línia.
Entre altres, el préstec de llibres, diaris,
revistes i pel·lícules a l'E-biblio (www.catalunya.ebiblio.es)

Mesures Covid-19

Cal respectar les mesures higièniques i
distàncies de seguretat i s'ha de portar bossa
o cistell. L'aforament és limitat.

Galeria virtual d'art sobre
el coronavirus
La cooperativa feminista La Magrana
Curiosa i el Centre d'Art Can Sisteré han
obert una galeria d'art virtual a Instagram per a totes aquelles persones
interessades a compartir les seves
creacions artístiques entorn al període
de confinament i el coronavirus. L'art
contemporani esdevé una eina per
expressar-nos, vincular-nos al territori i
entendre l’entorn i la societat.
Més informació:
al correu missatgedirecte@gmail.com i
al compte d' Instagram:
(@missatgedirecte).

El Centre d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD) presta actualment els seus
serveis, tant de manera presencial com
telefònica, des de La Ciba, espai de recursos
per a dones, innovació i economia feminista.
El Centre, que va realitzar el trasllat a la
seva nova ubicació el passat 13 de maig,
acompanya les dones i les seves criatures en els processos de recuperació, tot
oferint una atenció integral que contempla els serveis de primera acollida, informació i acompanyament, l’atenció a nenes
i nens víctimes de violència masclista,
l’assessoria jurídica, l’atenció psicològica,
el servei de suport a la inserció laboral i el
CIRD Jove.

Així, la nova adreça del CIRD és la
següent: 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
durant les 24 hores (690 87 96 15).
Al nou equipament s’apliquen els protocols sanitaris preceptius per tal de
prevenir el contagi del nou coronavirus,
i durant l’atenció presencial al CIRD cal
en tot moment respectar les mesures de
seguretat establertes per les autoritats
sanitàries i per l’Ajuntament: portar mascareta i respectar la distància mínima de
dos metres.

Obre la piscina de Can Zam amb
control d'aforament i altres mesures
La piscina de Can Zam ha inaugurat la
seva temporada d'estiu. Des del dijous, dia 9
de juliol, ha obert les seves portes perquè es
pugui gaudir del bany; això sí, amb totes les
garanties sanitàries: l'empresa concessionària ha implementat un pla específic de
mesures per evitar el contagi de la Covid-19.
La piscina obre de dilluns a diumenge, d'11
a 19 h. La venda d'entrades es fa només a la
taquilla. El preu per a un adult en dia feiner
és de 5.90 € (entrada reduïda, 4,25 €). Els
festius, 6,85 € (reduïda, 5,20 €).
Per garantir la distància de seguretat, s'ha
establert un control de l'aforament d'un
màxim 232 persones. I s'aplica un protocol de neteja i desinfecció que garanteix
l'augment de la freqüència temporal de neteja i l'ús de productes homologats per la Covid-19. A més, es fa un tractament especial
de l'aigua amb depuració física i química.
D'altra banda, s'han implantat mesures de
protecció per prevenir el contacte entre

El proper 14 de juliol, en horari de 15 a
19 h tindrà lloc a l'Agrupació un nou Curs
de manipulació d'aliments. Podeu demanar
més informació trucant al 93 385 79 04,
enviant un correu electrònic a
info@santacolomatotama.cat o bé directament a les oficines de l'Agrupació (carrer de
Sant Carles, 14). Preu del curs: 50 €

Cursos de digitalització
adreçats a les dones
L’empresa municipal Grameimpuls posa
en marxa tres monogràfics de digitalització
adreçats a les dones del municipi. Cada una
de les dones participants tindrà una tutora
assignada i realitzarà una sessió de seguiment setmanal a través de videotrucada.
Entre els continguts dels monogràfics estan
els relacionats amb les referents femenines
en l’àmbit d’Internet, les TIC o els smartphones. La intenció, a partir de setembre, és
realitzar aquestes sessions de seguiment a
nivell grupal, però reduït i en format
presencial. Per a més informació podeu
trucar al 93 466 15 65.

Maria Auxiliadora reparteix
roba a qui ho necessiti
L'entitat colomenca Maria Auxiliadora
reparteix roba a les persones que ho
necessitin. El rober de l’entitat està ubicat
al carrer Safaretjos, 8, i està obert de 16
a 19 hores, de dilluns a divendres.

treballadors i treballadores i el públic, amb
ús d'EPIS individuals. És obligatori l'ús de
mascareta i cal utilitzar un calçat exclusiu
dins la instal·lació. Un equip de seguretat
vetlla perquè es respecti la distància social a
tot el recinte. La zona de pícnic està tancada
i es delimita la piscina en quatre zones separades per cortxeres.
Pel que fa al Complex Esportiu de Torribera, l'Ajuntament i el concessionari estan
treballant i gestionant els protocols per a
una obertura amb garanties de seguretat.

Teatre Sagarra en streaming: monòleg de Santi Rodríguez
El Teatre Sagarra reprograma el
monòleg de Santi Rodríguez «Como en la
casa de uno…» dins del cicle Sagarra
Comedy. L’espectacle s’oferirà en streaming el 10 de juliol a les 21 h, i està
adreçat a tots els públics.
L’actuació de l’humorista va ser la primera
que es va suspendre de la programació
estable, el passat 13 de març. Ara s’ofereix
una oportunitat única de poder gaudir de
l’escenari del teatre municipal, en aquesta
nova normalitat que s’enceta. Es podrà
veure al canal de Youtube municipal:
www.youtube.com/canalgramenet

Nova edició del concurs
Santako Sound

Arriba una nova edició del concurs
Santako Sound (+ Vision), Cortocircuit
2.0, un certamen que té com a objectiu
difondre el talent musical local. Està
dirigit a solistes i bandes musicals de
pop-rock de Santa Coloma i de la província de Barcelona, i el període de presentació de candidatures és des del 20 de juliol
al 3 d’agost.
El concurs premiarà al millor grup o
solista de la província de Barcelona i al
millor grup o solista de Santa Coloma,
amb un enregistrament de 10 temes i la
gravació d'un vídeo clip en els estudis
del CCM Molinet. Els dos grups o solistes
guanyadors també realitzaran un concert
a la Festa Major d'Estiu. Les bases del
concurs es poden consultar al web del
Centre Molinet (www.centremolinet.com)
i al web municipal (www.gramenet.cat/
santakosound).

