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Los servicios sociales municipales han atendido
a 4.475 personas en los últimos cuatro meses
Un 28% más de personas han solicitado atención
social al Ayuntamiento a causa del Covid-19
Una de las consecuencias que ha provocado la crisis
sanitaria y económica que ha originado la Covid-19 ha sido
el aumento de la demanda ciudadana de atención social.
Han sido muchas las personas que, por tener empleos
precarios o en la economía sumergida o por padecer una
situación familiar conflictiva, han perdido los pocos
recursos económicos de que disponían y se han visto
obligadas a pedir ayuda al Ayuntamiento. En nuestra
ciudad, en tan solo cuatro meses, de marzo a junio, los
Servicios Sociales municipales han atendido a 4.475
personas, y el 28 % de ellas eran usuarias por primera vez.
Cuando el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, el
Ayuntamiento puso en marcha una serie de medidas organizativas para asegurar la prestación en la ciudad de los
servicios esenciales, garantizando en paralelo la salud de
los trabajadores y trabajadoras municipales. En Santa Coloma son muchas las personas que, desde diferentes ámbitos,
reciben ayuda social. Por un lado, está el colectivo de personas mayores o en situación de dependencia, que precisan
durante todo el año un soporte para cubrir sus necesidades
básicas, como la compra de alimentación o medicamentos,
la limpieza de la vivienda o su higiene personal. Más de mil
personas son usuarias del servicio de atención domiciliaria.

Cubrir necesidades básicas
Durante el estado de alarma, se han seguido prestando
esas ayudas, reajustando las frecuencias de la atención
presencial a domicilio y manteniendo el contacto telefónico con las personas usuarias. Debido a la imposibilidad
de salir de casa de muchas personas sensibles, durante
los últimos meses el servicio de comidas a domicilio ha
crecido un 60% con respecto a los mismos meses del
año pasado. En total, se han entregado 103.044 comidas
(8.862 en el comedor social, 75.282 en take away —una
entrega de menús para dos días— y 18.900 comidas a
domicilio para personas mayores).

400 familias reciben actualmente tarjetas precargadas
para que puedan hacer la compra en el supermercado

Alimentación infantil
Durante la etapa de confinamiento, garantizar la alimentación infantil ha sido una prioridad. Se han repartido
4.000 tarjetas monedero a los niños y niñas beneficiarios
de las becas comedor de primaria y 86 tarjetas más para
escolares de secundaria, ambas concedidas por la Generalitat, por un importe de 1.624.200 €. Y el Ayuntamiento ha invertido en este concepto 88.400 € en 325 tarjetas
monedero para becas de comedor de las escoles bressol.
Otras 467 tarjetas monedero (por un importe total de
63.512 €) han sido destinadas por la Generalitat a los
centros abiertos de nuestra ciudad.

En los últimos cuatro meses, se ha atendido también a
personas sin hogar, a las que se ha proporcionado alojamiento y alimentación. Se han contabilizado un total de
83 casos de este tipo y en su atención el Ayuntamiento
ha invertido 162.000 €.

Servicios Sociales del Ayuntamiento
Para contactar con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
se deberá solicitar cita previa en cualquiera
de estos tres teléfonos:
93 462 40 68 / 93 462 40 77 / 93 462 40 88

Otras ayudas sociales
Por otra parte, para paliar la situación económica de las
familias cuyos ingresos dependían de empresas que han
tenido que hacer EROS o ERTOS, el Ayuntamiento ha
avanzado 294 ayudas de 400 €, que serán devueltos por
las personas solicitantes, lo que ha supuesto un gasto
inicial de 117.000 €.

Horario:

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
También, se puede solicitar entrevista por correo
electrónico, en la dirección:
ebas4@gramenet.cat

Medidas básicas para evitar el contagio del virus
Ante la aparición en los últimos días de diversos brotes de Covid-19 en el área metropolitana, el Ayuntamiento hace
una vez más una llamada a la responsabilidad de la población para que aplique las medidas básicas para evitar el
contagio y reducir la transmisión del virus. RECUERDEN:

2m

En paralelo, se han entregado 400 tarjetas pre cargadas para que otras tantas familias pudieran realizar la
compra en supermercados de la ciudad. La inversión
inicial del Ayuntamiento en este tema fue de 20.000 €,
y la cantidad será ampliada en los próximos meses hasta
240.000 € para poder atender esa demanda.
También, 695 familias se han beneficiado de lotes de
alimentos (distribuidos por la Creu Roja, Acau y Cáritas).
Se han repartido 1.200 lotes cada mes, lo que representa
un 27 % más que el año pasado por estas mismas fechas.

Apoyo a quien
lo necesita sin
bajar la guardia

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

El uso de mascarilla
es obligatorio

Hay que lavarse
las manos
con frecuencia

Debe mantenerse
una distancia física
de seguridad entre personas

En estos cuatro meses de Estado de Alarma nos hemos dejado la piel para atender a la ciudadanía. Hemos ejecutado todas aquellas medidas extraordinarias de apoyo a personas y familias que más han sufrido las consecuencias de esta emergente crisis económica y social provocada por la COVID-19. Desde el minuto cero fue prioritario
asegurar los servicios esenciales, entre ellos los Servicios Sociales Municipales, y a la vez reforzamos la atención
de emergencias por parte del Equipo Básico de Atención Social para la cobertura de necesidades básicas como la
alimentación. El incremento del 28% de las personas usuarias de Servicios Sociales refleja la dureza de la realidad vivida, a la que seguimos haciendo frente con la máxima dedicación y profesionalidad.
Garantizar la alimentación infantil ha sido y es una prioridad, por ello pusimos en marcha junto con la Generalitat de Catalunya 4.000 tarjetas-monedero para escolares con beca-comedor antes de la pandemia, y tarjetas recargables para familias sin recursos. Para la gente mayor y dependiente hemos mantenido el servicio de atención
domiciliaria, entre otras medidas específicas. No nos podemos olvidar de los y las colomenses que han sufrido
EROS o ERTOS sin cobrar, para l@s que aprobamos la ayuda de 400 euros. Cabe destacar el esfuerzo quimérico
de los y las profesionales municipales para que el impacto de la pandemia en la ciudadanía no fuera tan duro.
Ahora, aunque se han reducido las situaciones de emergencia, seguimos atendiendo familias vulnerables y los
próximos meses se prevén difíciles. El virus sigue activo, por ello pido a la ciudadanía que no baje la guardia. Son
3 simples gestos: lavarse las manos con frecuencia, llevar mascarilla y mantener la distancia social. Es responsabilidad de todos y todas evitar nuevos rebrotes.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

USIR, eficàcia policial contra la delinqüència
La creació de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) a la Policia Local de Santa Coloma és una de
les darreres decisions preses pel govern municipal que encapçala Núria Parlon per donar una resposta ràpida a les necessitats en matèria de seguretat a la nostra ciutat. Una acció concreta que forma part d’un pla de
xoc que ha de contribuir a superar la situació que hem viscut arreu de l’àrea metropolitana els darrers mesos.
Des del PSC, entenem que la seguretat és una preocupació general que repercuteix més als territoris amb més
desigualtat. Guiats pels nostres principis d’igualtat i justícia social fem front a la situació. La seguretat pública és
un dret que cal garantir.
Amb els nostres mitjans hem plantat cara a la delinqüència, sobretot als petits delictes comesos per persones multireincidents. Precisament, reclamem la modificació del Codi Penal de manera que les sentències puguin ser més
contundents en el cas de furts i amb algunes ocupacions il·legals d’habitatges que generen conflictes latents de
convivència. L'aprovació de diferents lleis sobre el control de la despesa i sobre les plantilles municipals ens ha
impedit fer créixer el nostre cos de Policia Local. En breu, però, s’incorporaran nous agents procedents de l’Escola
de Policia de Catalunya. Tanmateix, hem aconseguit el compromís de Mossos d’Esquadra i de Policia Nacional
d’incrementar els seus efectius a Santa Coloma. Si sumem la USIR i la dotació de nou material per als i les agents
locals, estem en el bon camí: millorar la convivència en els nostres carrers. No farem de la seguretat una qüestió
electoral. Davant la demagògia, davant la difusió de la por, nosaltres responem amb mesures concretes i amb
col·laboració amb totes les institucions implicades.

Contra las okupaciones ilegales
Desde Cs hemos defendido siempre el derecho a una vivienda digna, creemos que hay que impulsar políticas para
paliar la emergencia habitacional y, también, velar para que no se confunda este derecho con los conflictos que
ocasionan muchas veces las okupaciones ilegales.
Las okupaciones ilegales hace años que son uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los
vecinos en nuestra ciudad. Además, en muchas ocasiones, los problemas de okupaciones de vivienda van relacionados a problemas de inseguridad. En nuestra ciudad, sin ir más lejos, el problema sucede en los barrios, en
muchas comunidades de vecinos y, también, a escasos metros del Ayuntamiento, con una imagen lamentable
de la plaza de la Vila llena de edificios okupados, una situación que ya hemos exigido al gobierno local que se
revierta de forma inmediata.
Ante esta grave situación de personas que cumplen sus obligaciones de pago y se tienen que ver en ocasiones en la
calle, porque sus viviendas están okupadas y, familias que no entienden cómo es tan complicado legalmente reclamar su vivienda; desde Cs queremos dar solución y hemos registrado ya una ley en el Congreso para que sea rápido
el desalojo cuando los propietarios demuestren su propiedad. Intentamos aportar soluciones a problemas complejos, problemas que nos cuentan los vecinos de nuestros barrios y que no han llevado a cabo ni los gobiernos del PP ni
del PSOE, soluciones en las que, salvo algunos partidos populistas, estoy seguro que todos podemos encontrarnos
y legislar para que pronto, ante estos actos que perturban la convivencia, la justicia pueda actuar de forma ágil.

ECP
Jonatan
Fornés
Portaveu

ERC
Sam
Núñez
Portaveu

Responsabilitat i treball comunitari per resoldre els conflictes
La situació social de la nostra ciutat ens obliga a incorporar en el nostre dia a dia eines que ens ajudin a actuar
en la resolució de conflictes i això no passa per la creació d’unitats policials més 'repressives', ni per atiar o
inventar alarmismes que creen inseguretat entre la ciutadania.
Nosaltres pensem que s’ha de garantir un sistema proactiu, abans que reactiu, i que reculli dos conceptes que
ens semblen importants per fer front a la realitat colomenca: responsabilitat i iniciativa. No hem d’esperar que
passi, hem d’actuar per evitar que passi.
Com a Comuns, la nostra proposta en política de seguretat ha estat sempre l’increment tant del servei de
mediació, com d’efectius de la Policia Local, però com una policia de proximitat, al costat de la ciutadania.
Aquesta és una forma de treballar que complementa la tasca tradicional de la policia i que creiem que a
Santa Coloma és més necessària que mai. Tasca de proximitat i treball comunitari per resoldre els conflictes. Necessitem traçar-nos objectius clars i planificar les accions per tal de revertir aquesta falsa sensació
d’inseguretat que forces polítiques interessades volen transmetre a la ciutadania per treure rèdit polític.
Considerem que no hem d’actuar reactivament sobre les incidències que es puguin produir, sinó que hem
de fer una diagnosi dels veritables problemes de la comunitat. Aquesta visió global requereix actuar amb
temps, des de diferents serveis, i amb transversalitat, fent entrevistes i reunions amb la comunitat, elaborar
projectes i establir un pla d’actuació específic local, cosa que veiem que manca a la nostra ciutat.

Recuperem el centre de la vila
El Pla Especial de reforma interior (PERI) Santa Coloma Vella II és un projecte que fa anys que es troba aturat
per diverses causes, fallida de la promotora, desacord entre propietàries i equip de govern, ocupacions, persones en risc d'exclusió social que hi malviuen... El projecte ha esdevingut un conflicte social i urbanístic al voltant
d’uns edificis a mig construir, solars abandonats i un entorn d’habitatges degradats al cor de la nostra ciutat.
Malgrat aquest escenari negatiu sembla que hi ha una oportunitat de recuperar el centre de la vila per als colomencs, la nostra voluntat més ferma és la de contribuir a la finalització del projecte, sempre intentant trobar una
sortida individualitzada i digna per a les diferents persones afectades. Tenint en especial consideració tant a propietàries i llogateres com a aquelles famílies amb menors o persones en risc d’exclusió social que viuen actualment
a l'àmbit. Alhora, treballarem perquè la torre principal, que actualment és un esquelet, no es faci més alta.
Però sobretot tenim l’oportunitat de transformar el centre de la vila i per això demanem la construcció d’un
edifici singular i funcional integrat en un nou portal de ciutat situat entre la plaça de la vila i l’obertura del nou
carrer. Un edifici que serveixi com a referent metropolità en eficiència i sostenibilitat, integrat a l’entorn mitjançant formes orgàniques i coberta verda en un entorn amb abundant verd i aigua.
Un projecte que s’hauria de completar amb la pacificació de la totalitat de l’illa veïnal, tenint com a referent la
priorització peatonal del passeig Mossèn Jaume Gordi i la humanització de tot el barri.

anuncis

Per decret de la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials i Educació, número 5217, de data 6 de juliol
de 2020, s’han aprovat inicialment les bases reguladores d’ajuts per a l’adquisició d’ordinadors ultra
portàtils o tauletes tàctils, dins del «Programa de
Digitalització» per a l'alumnat de primer curs de
l’educació secundària obligatòria.
Així mateix, s’acorda exposar aquestes bases al
públic per un període de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà hàbil de la darrera inserció de
l'edicte en el BOPB, a efectes d’informació pública
i audiència a les persones interessades, per tal que
puguin presentar les reclamacions, al·legacions
i/o suggeriments que estimin oportuns. Si en el
període d’exposició pública no es presenta cap
reclamació, les esmentades bases s’entendran
aprovades de manera definitiva. Aquestes bases,
així com la resta de documentació, es poden consultar al web municipal (www.gramenet.cat)

El primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis
Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat i de
Règim Intern, mitjançant resolució de data 30
d’abril de 2020, amb número 3792, va aprovar
inicialment el projecte anomenat «Projecte per
l’estabilitat del talús de l’av. Primavera a tocar
amb l’av. Ramon Berenguer» redactat pel geòleg
Jordi Amigo Mitjana i l’enginyer geòleg Miquel
Quinto Ferreres, de l’empresa Euro Geotecnica
SAU, i el seu pressupost per contracte de 57.113,32
€ (IVA inclòs i seguretat i salut).
El projecte s’ha sotmès a informació pública, per
un termini de 30 dies, exposat al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, des del passat 28 de maig
fins a l’1 de juliol de 2020 i publicat al web
municipal des del 11 de maig de 2020 i al BOP
de Barcelona en data 18 de maig de 2020, per
tal de poder ser examinat per totes les persones
interessades i deduir-se’n, si es cau, les reclamacions i al·legacions pertinents, de conformitat
amb el que preveuen els articles 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 37 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS). Com que no s’hi
ha presentat cap al·legació ni reclamació durant
el període d’informació pública, tal i com diu
l’acord esmentat, aquest projecte resta aprovat
definitivament a l’endemà de la darrera publicació, publicant-se de conformitat amb el que preveu
l’article 38.2 del ROAS al BOP de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
tauler d’anuncis, al web i full municipal.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes comptats des del dia següent al de l’última publicació en el BOPB, DOGC,
tauler d’anuncis, web i full informatiu o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant
el corresponent jutjat contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a l’última publicació.

Per decret de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de
Participació ciutadana, Cultura i Esports núm. 5380,
en data 10 de juliol de 2020, s’ha aprovat de manera
inicial el text de les Bases reguladores específiques
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats culturals andaluses
en Santa Coloma de Gramenet sense ànim de lucre
participants a la Fira d’Abril a Catalunya.
En el mateix decret s’ha acordat publicar aquestes
bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al tauler d’anuncis de la Corporació, al web i full
informatiu municipal L’Ajuntament informa, 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 (17/07/20) i 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 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.

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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la ciutat
Llum verda a l'adquisició
d'uns terrenys per a un nou
institut a l'av. Generalitat
L’Ajuntament ha acordat comprar dos
terrenys a l’avinguda de la Generalitat,
209 i 213, per destinar-los íntegrament a
l’emplaçament d’un institut d’educació
secundària. Santa Coloma comptarà així
amb un nou centre educatiu que se
sumarà als deu instituts públics de
secundària que actualment estan en
funcionament.
Les finques s’adquiriran per un preu de
86.000 i 210.000 €, respectivament, i se
cediran a la Generalitat, ja que la construcció del nou equipament és de la seva
competència.
Cal recordar que el proper mes de setembre obre les seves portes el segon institut
escola de la ciutat, l’Institut Escola Lluís
Millet, que donarà resposta a l’augment
d’alumnes de primer d’ESO. El passat
curs 2019-2020, també va iniciar la seva
activitat un altre centre d’ESO: l’Institut
Escola Pallaresa.
Així doncs, es continua treballant per
millorar l’oferta de places escolars en
l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori al mateix temps que s’enforteix la
xarxa local de centres públics.

Aposta ferma per reanimar l'activitat
comercial al Mercat del Singuerlín
L'Ajuntament comença a donar passos per revifar l'activitat comercial del Mercat del Singuerlín, que avui pateix d'un problema de desertització: hi ha 10 parades tancades i sense
activitat, del total de 30 parades interiors que existeixen. Amb la finalitat de reactivar el
comerç, el darrer Ple, celebrat el passat 13 de març, ha aprovat —amb els vots a favor del
PSC i ERC, i l’abstenció d’En Comú Podem i Ciutadans—, l’esborrany del conveni a signar
entre el consistori, l’empresa Consum, S. Coop. V., el concessionari del bar i la Junta de
Concessionaris del Mercat, per a dur-hi a terme una reforma.
La reforma del Mercat municipal del
Singuerlín consistirà a reduir el nombre de
parades existents, ampliar la superfície de
venda del supermercat i de la parada
exterior dedicada al bar, a més d’altres
actuacions relacionades, com l'arranjament
dels lavabos.

Amb motiu del tancament obligatori de
les activitats comercials i industrials,
provocat per l'estat d'alarma a causa de la
pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament ha
decidit aprovar, de manera inicial, la
modificació de l’Ordenança reguladora
dels preus públics per al servei de recollida
i gestió de residus comercials i industrials.
Les reduccions a la taxa s’aplicaran amb
un criteri similar a aquell que ja contempla
l’ordenança per les activitats que queden
afectades per les obres municipals:
• Locals tancats per un període superior a
30 dies i inferior a 60, el 25% de reducció.
• Locals tancats per un període d’entre 60
i 100 dies, el 50% de reducció.

La cooperativa Consum adquirirà les parades tancades, necessàries per establir
a l'interior del mercat la seva línia de
caixes, i sufragarà els costos de trasllat.
L'objectiu després d'aquesta reforma és
triple: es pretén dimensionar el mercat a la demanda actual i que totes les
parades estiguin obertes, per tal que hi
hagi un equilibri comercial. També, es
dinamitzarà el mercat, ja que la clientela
de supermercat no donarà l'esquena al

Es reduirà la taxa de residus
comercials pel temps de
l’estat d’alarma

• Locals tancats per un període d’entre
101 i 150 dies, el 75% de reducció.
• Locals tancats per un període superior a
150 dies, el 100% de reducció.
mercat, atès que haurà d'entrar i sortir a
través de la seva planta de vendes. I per
últim, es realitzarà la reforma sense cap
cost per a l'erari públic.

Amb aquesta mesura, veuran reduïda la
quota més de 2.300 activitats de la ciutat
que han hagut de tancar obligatòriament.
L’Ajuntament deixarà d’ingressar per
aquest concepte 316.000 €.

Campaña sobre buenas prácticas Aprovades les bases reguladores
en el comercio y restauración local de les quotes a l'ACR de Mas Marí
L'Ajuntament ha aprovat les bases
reguladores del pagament de les quotes de
contribució a les obres que es duran a terme
a l'Àrea de Conservació i Rehabilitació a
l’àmbit del carrer de Mas Marí (ACR 2).

El próximo 22 de julio, el Ayuntamiento
comienza una campaña informativa, en
colaboración con la Agrupació, dirigida al
comercio y la restauración sobre las
buenas prácticas comerciales.
Entre otros aspectos, se facilitará información sobre horarios comerciales,
disciplina de mercado, la normativa en

materia de seguridad alimentaria y las
normas para la minimización y la eliminación de los residuos comerciales. El
objetivo es triple: proteger a las personas
consumidoras, mejorar la imagen de
nuestro tejido comercial para hacerlo
más atractivo y contribuir a la implicación del comercio local en la minimización de sus residuos.

Oberta una nova zona d'esbarjo
per a gossos al barri de Singuerlín
terra de sorra cribada, rentada i desinfectada, i s’han protegit els arbres existents. Hi ha una font de beure al costat
d’una de les entrades i es preveu, durant
aquest mes de juliol, instal·lar al seu
interior una font dual amb una aixeta per a
les persones i una, més baixa, per als cans.

La setmana passada es va posar en
funcionament una nova zona d’esbarjo per
a gossos. El nou espai, de 510 m2, està
situat a la part baixa del parc Moragues, a
l’encreuament dels carrers de Victor Hugo i
d’Anselm de Riu, al barri de Singuerlín.
Aquesta zona, amb arbres i mobiliari urbà,
s’ha delimitat amb tanca de fusta; té el

L’èxit i el bon funcionament d’aquesta
nova zona per a l’esbarjo dels gossos,
i altres similars que hi ha a la ciutat,
depenen absolutament de la seva netedat perquè siguin agradables d’usar.
El manteniment previst per garantir la
seva salubritat consisteix a una neteja
diària de dilluns a divendres, rasclonat i
aireació i desinfecció del sauló setmanal i
la reposició del sauló quan calgui, però és
indispensable que les persones propietàries dels gossos es responsabilitzin de
recollir els excrements i compleixin les
ordenances de tinença d’animals.

Aquesta iniciativa està inclosa dins del
projecte «Renovem els barris» i té per
objectiu rehabilitar edificis d’habitatges
privats amb lideratge públic. L’Ajuntament
ja ha signat els convenis de rehabilitació
amb les 34 comunitats de propietaris del

carrer de Mas Marí, per tal de promoure les
obres que s’han de realitzar.
El cost de les obres, que seran promogudes per l’Ajuntament, serà abonat per
les persones propietàries dels edificis en
funció del seu coeficient de propietat,
una vegada descomptada la subvenció
que concedeix el Consorci Metropolità de
l’Habitatge, de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. L’ACR2 compta amb un total
de 423 habitatges i 51 locals.

Més de 5.300 trucades sobre ocupació

El Servei Local d’Ocupació de Grameimpuls ha atès més de 5.300 trucades durant l’estat d’alarma per la Covid-19. Des del 16 de març i fins
al 19 de juny, s’han gestionat 885 trucades a través de la centraleta,
s’han realitzat 2.748 trucades de seguiment per part de l’equip tècnic
i s’han fet 1.709 atencions telemàtiques (per trucada o videotrucada).
A aquestes xifres s’han d’afegir les atencions presencials –600– que
s’han realitzat des de l’obertura de les oficines, el passat 25 de maig.
Pel que fa al Servei de Foment Empresarial, s’han realitzat 452 assessoraments i s’ha acompanyat 231 empreses i/o projectes empresarials. En el mateix període, s’han realitzat 8 formacions en streaming
en què han participat 135 persones.

Consolidació dels contractes al 30Plus

El 75% de les persones contractades en el marc de la convocatòria del
30 Plus 2018, finalitzada recentment, han mantingut la relació laboral amb l’empresa un cop superat el període mínim de 6 mesos que
estableix el programa. A la mateixa convocatòria, s’han contactat 432
empreses del territori i s’han assolit les 60 contractacions inicialment
atorgades. L’objectiu del programa és la inserció laboral de persones
en situació d’atur, preferentment entre 30 i 45 anys. Per a les empreses, suposa poder-se subvencionar fins a 858,55 € per mes de contracte durant un mínim de 6 mesos.

Mostra de cooperativisme al Museu

El Museu Torre Balldovina acollirà, del 17 de setembre al 25
d’octubre, la mostra Catalunya, Terra Cooperativa. Es tracta d’un recorregut per l’economia social i solidària que compta amb dos plafons
personalitzats amb dades de l’ahir i l’avui del cooperativisme a la ciutat, amb una visió històrica i un enfocament actual, amb la presència
de productes representatius de les iniciatives que s’estan desenvolupament a Santa Coloma. La mostra està organitzada per la Comissió
de la Memòria Històrica i Prospectiva de la Fundació Roca Galès i és
una activitat més impulsada per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès
Nord, del qual forma part Grameimpuls, per fomentar l’economia
social i solidària al territori.
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la ciutat
Beatriz Alfonso rep a títol
pòstum, la insígnia d'or
de la Federació d'Escacs

Beatriz Alfonso Nogué ha obtingut, a
títol pòstum, la insígnia d’or de la Federació Catalana d’Escacs. Així mateix, a partir
de la temporada 2021 la competició de la
Copa Barcelona es codenominarà Memorial Betty Alfonso.
Ambdues distincions es donen en reconeixement a la trajectòria i dedicació als
escacs de Betty Alfonso, tant per estar al
capdavant del Club d’Escacs Gramenet,
i anteriorment a la secció d'escacs de la
Cooperativa La Colmena, com per la seva
trajectòria com a jugadora, àrbitre, monitora i formadora dins el projecte Escacs
a l’escola, i referent per a les jugadores
d’escacs durant dècades, entre molts altres.
La Federació i el món dels escacs catalans
manifesta la gran admiració per la Betty i
el seu treball, així com el dolor per la seva
pèrdua a finals de l’any passat. Amb aquests
reconeixements es vol posar en relleu el seu
llegat i el seu record inoblidable.

M.a Jose Díaz Gutiérrez
gana el campeonato de
Catalunya de petanca

Obre la piscina de Torribera amb dos
torns d'accés i mesures de seguretat

Aquest passat dimecres, 15 de juliol, ha
obert al públic la piscina d’estiu del Recinte
de Torribera amb diverses mesures de
seguretat, de control i sanitàries per evitar el
contagi de la Covid-19. La piscina obre, fins
al 30 d'agost, de dilluns a diumenge, però
enguany hi ha dos torns d'accés i només s'hi
pot accedir a un d'ells durant el mateix dia.
Cal reservar l’entrada mitjançant cita prèvia
(online) per tal d’ escollir-ne franja horària.
La reserva es pot realitzar 72 hores abans,
de dilluns a diumenge a: www.reservas.
torribera.com. El passat 9 de juliol també
va obrir al públic la piscina de Can Zam.

festius, el preu pujarà a 6 €. Les entrades
per als menors de 14 anys, jubilats i persones amb diversitat funcional seran de 4
€ (matí o tarda, de dilluns a dissabte), i de
4,75 €, els diumenges i festius.

Mesures de seguretat

Horaris i preus

Es prendrà la temperatura corporal a les
persones que hi vulguin entrar i no es
podrà accedir-hi amb calçat de carrer, que
s’haurà de guardar en una bossa individual.
També, les persones usuàries majors de 6
anys hauran de portar mascareta. S'haurà
de respectar la distància física de seguretat
i utilitzar les vies de circulació senyalitzades per entrar o sortir de la piscina.

Pel que fa als preus, els adults han de
pagar 5 € per accedir-hi al torn de matí o
tarda, de dilluns a dissabte. Diumenges i

A més, tots els objectes personals han de
romandre dins el perímetre de seguretat
establert, i s’ha d’evitar que la resta de
persones usuàries hi tinguin contacte. S’ha
de portar el banyador posat quan s'hi entri
per evitar l'ús dels vestidors. Entre altres
mesures, tampoc no es podrà fer ús de les
zones habilitades per a pícnic.

La piscina de Torribera obrirà durant el
matí, d’11 a 14.30 h, i durant la tarda,
de 15.30 a 19 h. Al migdia, de 14.30 a
15.30 h es procedirà a desinfectar les
instal·lacions.

Conveni amb la Colla de Gegants

La Vigia Trail s'aplaça
al 2021 per la situació
d'alerta sanitària
Running Vigia ha anunciat que no se
celebrarà la 8ª Vigia Trail, prevista per al
proper 27 de setembre, a causa de la
situació d’alerta sanitària originada per la
pandèmia de la Covid-19.
Segons anuncien en un comunicat: «La
nostra voluntat sempre ha estat oferir
als i les esportistes, molt per sobre de
l’interès econòmic, el gaudi del Trail,
així com vetllar per la salut dels nostres
corredors i corredores, persones voluntàries, públic i població local. Les darreres informacions sobre la pandèmia,
tant al nostre país com al món, ens han
convençut que no serà possible gaudir
en òptimes condicions del nostre somni
anual: la Vigia Trail».
Així doncs, la organització d’aquesta cita
esportiva ha acordat aplaçar-la fins al proper mes de maig del 2021. La data exacta
es comunicarà el mes de gener.
Totes les persones inscrites a qualsevol de
les distàncies passaran automàticament
a estar inscrites a l’edició de l'any 2021,
sense necessitat de realitzar cap gestió.
Els i les esportistes que prefereixin la
devolució de la inscripció hauran d’enviar
un correu electrònic, abans del proper 31
de juliol, a l'adreça:
inscripcionesvigiatrail@gmail.com.

Festes locals 2021
A la sessió del Ple de l’Ajuntament,
celebrada el passat 13 de juliol, es
va aprovar (amb els vots a favor del
PSC, ERC i Ciutadans, i en contra d’En
Comú Podem) les dues festes locals
que tindrà Santa Coloma de Gramenet
l’any 2021.
Seran els dies:
• 24 de maig (segona Pasqua)

Por cuarta edición consecutiva, la
jugadora del Club Petanca Santa Coloma,
María José Diaz Gutierrez, se ha proclamado campeona de Cataluña Individual.
También, Alba Coll Galindo, jugadora
colomense de este club, ha quedado
subcampeona.

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
• 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)

• 24 de setembre (Festa de la Mercè)

Horari de l’OIAC
L’alcaldessa Núria Parlon, i el president
de la Colla de Gegants i Capgrossos de la
nostra ciutat, Aitor Muñiz, van signar el
passat 3 de juliol un conveni mitjançant el
qual l’Ajuntament es compromet a
col·laborar amb la Colla en el projecte de
restauració dels gegants vells, el Silvestre

i la Coloma, en el 60è aniversari de la
seva creació. Els dos gegants, que són
propietat de l’Ajuntament, i la Colla té la
custodia, han estat restaurats a Marcaláin
(Navarra) i ara estan al Museu Torre
Balldovina, on se’ls hi està confeccionant
un nou vestuari.

Lectura de 'Salomé' al Teatre Sagarra
El Teatre Sagarra participa al VIII Cicle de
Lectures Dramatitzades, organitzat per
l’AADPC (l'Associació d'actors i directors de
Catalunya), amb una lectura dramatitzada
de Salomé, d'Oscar Wilde, dirigida per
Juanjo Marín. La lectura, que compta amb la
col·laboració de l'Excèntrica, es gravarà el 21
de juliol al Sagarra, sense públic, i es podrà
veure al setembre amb una projecció pública
de presentació, i a les xarxes socials. El
repartiment estarà format per Àngel Jové,
Júlia Bonjoch, Marta Ossó, Montserrat
Alcoverro, Vanessa Segura i Amàlia Sancho.

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

farmàcies
Divendres 17
Dissabte 18
Diumenge 19
Dilluns 20
Dimarts 21
Dimecres 22
Dijous 23

Av. Generalitat, 76
Passatge Caralt, 22
Plaça de la Vila, 3
Av Francesc Macià, 29
Milà i Fontanals, 27
Av. Sta. Coloma, 58
Milà i Fontanals, 79

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.

