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Pacte entre partits per pal·liar els efectes
originats per la Covid-19 a Santa Coloma
Els quatre grups municipals es comprometen
a sumar esforços per superar la crisi general

El Pacte recull les accions que s’hauran de portar
a terme, per un cost de quinze milions d’euros

El Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i
cultural de Santa Coloma de Gramenet ja és una realitat.
L’alcaldessa, Núria Parlon, i els portaveus dels quatre
grups municipals que formen el Consistori de la nostra
ciutat van signar aquest històric document el passat dimecres 22 de juliol. A més de l’alcaldessa, el Pacte el van signar,
en representació del Partit dels Socialistes (PSC),
Esteve Serrano; per Ciutadans (C’s), Dimas Gragera; per En Comú Podem (ECP), Jesús Sánchez, i per
Esquerra Republicana (ERC), Samuel Núñez.
El document és un compromís per sumar esforços, al marge dels interessos particulars de cada partit polític, per
pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària que el virus
Covid-19 ha generat al municipi. El proper dilluns 27 de
juliol, aquest important acord serà ratificat en una sessió
del Ple municipal.
La signatura d’aquest Pacte era un compromís que els
grups polítics amb representació a l’Ajuntament (PSC,
Ciutadans, ECP i ERC) havien acordat aconseguir quan
el passat 4 de maig van signar plegats una Declaració
institucional per impulsar un pacte de ciutat que contemplés les mesures necessàries per a la recuperació social,
econòmica i cultural de la ciutat, per tal que cap persona
es quedi enrere. Llavors, feien també una crida al suport
i a la necessària coordinació amb els diferents nivells
governamentals i amb Europa per aconseguir-ho.
«La greu crisi econòmica que s’albira —es llegeix al Pacte— requereix determinació i polítiques públiques valentes i coordinades per part dels governs, i serà fonamental
el lideratge de la UE. El camí estarà ple d’obstacles i serà
llarg, però afrontem el repte més important de la nostra
generació; les decisions que prenem ara condicionaran el
món i les nostres vides durant les properes dècades».
El Pacte local és el resultat de les diverses reunions de
treball que en les darreres setmanes han mantingut els
quatre grups municipals. Al document, es recullen les
accions a adoptar a la ciutat per fer front als estralls de la
pandèmia; els quals, es diu, són múltiples i molt aguts en
clau social i econòmica. El document signat vol ser un instrument paral·lel al full de ruta de l’acció de govern que ja
és el Pla d’Actuació Municipal (PAM) del mandat 2019-23.

Atendre les necessitats de la ciutadania

Les diverses accions previstes contingudes al Pacte per
pal·liar els efectes de la Covid-19 tenen un cost aproximat
als quinze milions d’euros. «Santa Coloma de Gramenet

Sumando
fuerzas por
la recuperación
de Santa
Coloma

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

La imatge recull un moment de la signatura del Pacte a la sala de plens de l’Ajuntament.
D’esquerra a dreta: Jesús Sánchez (ECP), Esteve Serrano (PSC), l’alcaldessa Núria Parlon; Dimas Gragera (C’s) i Samuel Núñez (ERC).

necessita aquest import —s’explica al document—, per
invertir els efectes negatius de la pandèmia i aconseguir el
manteniment de les seves estructures socials, la recuperació del teixit econòmic i productiu, i per atendre adequadament les necessitats de la seva ciutadania. El pressupost
municipal haurà de ser modificat per tal d’intentar obtenir
el màxim de recursos per desenvolupar les mesures del
Pacte de Ciutat, però és evident que no serà suficient,
doncs l’Ajuntament haurà de seguir realitzant també les
activitats, tasques i serveis habituals».

Set grans línies d’actuació

En aquest sentit, el Pacte vol ser també un ferm compromís de totes les forces polítiques i entitats adherides per
defensar l’adequada provisió de recursos econòmics per a
la ciutat; recursos provinents dels diferents nivells de les
administracions, la Generalitat de Catalunya, organismes
supramunicipals, l’Estat o la Unió Europea, que permetin
complir plenament amb l’objectiu del Pacte.

Al Pacte signat, s’afegirà un protocol de coordinació
polític per aplicar davant de qualsevol rebrot de la
Covid-19 que obligui a determinar mesures restrictives
a qualsevol àmbit.

El contingut del Pacte local s’estructura en set grans blocs,
que es corresponen amb aquestes temàtiques: Drets de les
dones i lluita contra les violències masclistes; Acció social
i igualtat d’oportunitats, ciutat cohesionada; Reactivació
econòmica i ocupació, ciutat dinàmica i solvent; Cultura;
Esports; Emergència habitacional i canvi climàtic, i Seguretat ciutadana, civisme i convivència. Cada un d’aquests
eixos inclou diversos apartats amb mesures que, en molts
casos, estan relacionades amb altres eixos.

Podeu consultar el document del Pacte Local al web
municipal: www.gramenet.cat

Los efectos económicos y sociales de esta pandemia han supuesto un duro revés para nuestra ciudad. En un
momento de emergencia como el que vivimos es fundamental la unión de las fuerzas políticas y poderes públicos
para poder ejecutar con éxito todas aquellas medidas a corto, medio y largo plazo, que hagan frente, desde la
proximidad, a las necesidades de la ciudadanía. Esta semana hemos dado un trascendental paso adelante con la
firma del Pacto Local para la reconstrucción social, económica y cultural de Santa Coloma, por parte de los portavoces de los grupos políticos del PSC, Ciudadanos, En Comú Podem y Esquerra Republicana.
Este acuerdo de mayorías tiene el objetivo de hacer frente a la vulnerabilidad que sufren muchas familias y
personas en la ciudad, y debe encaminarnos hacia la reactivación económica, del comercio local, la cultura y el
deporte, así como ayudarnos a combatir la emergencia habitacional y a mejorar la seguridad y el civismo, para
que Santa Coloma siga siendo la ciudad de las oportunidades, la convivencia y la cohesión.
No vamos a permitir un paso atrás en cuanto a derechos e igualdad de oportunidades. Por ello, los grupos políticos hemos unido voluntades y esfuerzos, porque solo así saldremos de esta crisis con una Santa Coloma reforzada.
Somos conscientes de que ahora, más que nunca, debemos situar a las personas y a sus necesidades en el centro
de nuestra acción política, y junt@s lo haremos posible. Este acuerdo es un acto de generosidad y de altura de
miras para reflotar nuestra ciudad. Nuestra generación política debe estar a la altura. Este pacto es una primera
piedra del que ha de ser un nuevo tiempo.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Modificaciones en el
calendario fiscal 2020
A causa del estado de alarma ocasionado
por la pandemia del coronavirus, se aplicaron las siguientes modificaciones en el
calendario del contribuyente 2020:
• Impuesto de Vehículos de tracción mecánica (IVTM). Periodo
voluntario de pago: del 2 de marzo al 27
de julio. Pago de los recibos domiciliados:
1 de julio.
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Periodo voluntario de pago:
del 28 de mayo al 31 de octubre. Primer
y segundo plazo de pago de los recibos
domiciliados: 3 de julio y 2 de noviembre.
• Tributo Metropolitano. Periodo
voluntario de pago: del 28 de mayo al 27
de julio. Pago domiciliado: 3 de julio.
En cuanto a las tasas de ocupación de
la vía pública, mercados, precios
públicos de guarderías, servicios
de la Escola de Música y cuotas de
rehabilitación de ACR Pirineos,
alquileres de inmuebles y cuotas
de venta de propiedad municipal, el
Ayuntamiento aprobará en septiembre los
nuevos plazos e importes de cada concepto
en función de las características propias de
cada una de ellas.
Pago con el aviso normalizado: en
cualquier oficina de Caixabank (Servicaixa), Banco Santander, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria y Bankia.
Sin aviso: previamente, tendrán que
ponerse en contacto con el Servicio de
Recaptación (93 462 40 25 o recaptació@gramenet.cat) para que les faciliten
el aviso para poder hacerlo efectivo en
cualquiera de las entidades financieras
anteriores. Las personas que se encuentren en dificultades podrán solicitar
otros plazos de pago y otros fraccionamientos, que serán atendidos en función
de las circunstancias socioeconómicas
de cada caso. Más info: 93 462 40 25,
recaptacio@gramenet.cat

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)
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Medidas especiales para contener los brotes
de la Covid-19 en Santa Coloma
Ante la aparición de diversos brotes de Covid-19 en el área
metropolitana, el pasado 17 de julio la Generalitat emitió una
resolución con medidas especiales en materia de salud pública
para contenerlos. Estas medidas afectan a las ciudades de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant

R euniones de personas y visitas

Prohibición de hacer reuniones de más de
diez personas, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Se prohíben las visitas a las residencias de
ancianos.

Se recomienda no salir de casa

La recomendación general es no salir de
casa si no es para realizar actividades
esenciales, como recibir asistencia sanitaria, ir a trabajar, comprar productos de
primera necesidad, realizar gestiones o renovaciones urgentes o asistir a exámenes.
También para cuidar los huertos propios,
para ir a entidades financieras y por causas
de fuerza mayor. Se aconseja evitar los
desplazamientos a segundas residencias.

R estauración

Se permite la apertura de bares y restaurantes con el aforo en el interior limitado

Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de
Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona, y son
vigentes hasta el 31 de julio; un plazo que se puede modificar
en función de lo que dicten las autoridades sanitarias.

al 50%, sin posibilidad del consumo en
barra. En las terrazas debe haber dos
metros entre las mesas. Se recomienda
utilizar los servicios a domicilio y realizar
pedidos para llevar.

Comercios

En los comercios no esenciales, se recomienda pedir cita previa.
Todos los establecimientos deberán
incrementar las medidas de precaución e
higiene en el interior de los locales.

Mercados y mercadillos

Los tres mercados municipales continúan
abiertos aplicando las medidas sanitarias y
de aforo para mantener la distancia física.
Los mercados de venta no sedentaria
(mercadillos) continúan realizándose, aunque los del entorno del Mercat
Sagarra (los lunes) y del Mercat del
Fondo (los sábados) lo harán al 50% de

su capacidad. El de Singuerín abre con
normalidad los jueves.

Cierre de locales

Cierre de locales de ocio, discotecas, salas
de fiestas y gimnasios. Se suspenden las
actividades culturales, los espectáculos
públicos, las actividades recreativas, deportivas y de ocio nocturno.

Parque fluvial del Besos

Las actividades organizadas como, por
ejemplo, un partido de futbol, están suspendidas temporalmente.

Equipamientos

Las bibliotecas Central, del Fondo y
Singuerlín - Salvador Cabré continuarán
con el servicio restringido y el Museu Torre Balldovina abrirá limitando el acceso
a un tercio del espacio permitido y en
la modalidad de visita libre. Los centros
cívicos y casales están cerrados.

recomendaciones básicas para evitar el contagio del virus
El Ayuntamiento llama a la colaboración de la ciudadanía para detener el aumento de casos de Covid-19 y recuerda que se han
de respetar las recomendaciones básicas: usar la mascarilla (que es obligatoria), realizar el lavado frecuente de manos y mantener la distancia física de seguridad. RECUERDEN:

2m

El uso de mascarilla
es obligatorio

Hay que lavarse las manos
con frecuencia

Consells per fer front a la calor
Durant l’estiu, les altes temperatures
poden arribar a tenir efectes perjudicials
en la salut, especialment entre els grups
més vulnerables. Per evitar els efectes
negatius de les onades de calor i de la
sobreexposició al sol, cal aplicar algunes
mesures de prevenció:
• Hidratar-se freqüentment. És important beure molta aigua. També, és recomanable avançar-se a la set i proporcionar
aigua a l'organisme abans que la demani,
així com seguir una alimentació saludable, rica en verdures, fruites i hortalisses.
Banyar-se al mar o a la piscina o mullar-se
la cara, la nuca i els canells també ajuda a
mantenir-ne la temperatura.
• Utilitzar crema solar. S’ha de començar a prendre el sol de manera gradual,
evitar l’exposició prolongada i les hores de
màxima intensitat (de 12 a 16 h), utilitzar
filtres solars i barrets d'ala ampla, cobrir-se
el cos amb roba i portar ulleres de sol que
filtrin les radiacions ultraviolades A i B.
• Evitar la calor. S’ha de vestir roba
lleugera, àmplia i de colors clars, limitar l’activitat física durant les hores de
més calor i evitar els àpats molt calents o
greixosos.
• Refrescar l’ambient. És essencial
mantenir la llar fresca i aïllada de la calor

exterior. Fer ús del ventilador o l'aire condicionat és una bona opció. També, es poden aprofitar persianes, cortines i tendals
o fer vida a les estances més fresques.
• Contactar amb els canals de Salut.
En l’actual context d’alerta sanitària per la
Covid-19, és important seguir potenciant
l’ús dels canals d’atenció no presencials. Al
061 Salut Respon, un equip de professionals atén la ciutadania diàriament durant
les 24 h. Ara bé, davant d’una urgència
s’ha de trucar al 112, com ara un cop
de calor, un cas greu de deshidratació, una
intoxicació alimentària, un ofegament, un
ictus o un infart.

Debe mantenerse una distancia
física de seguridad entre personas

Horari de l’OIAC
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, contactar als telèfons:
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 24
Dissabte 25
Diumenge 26
Dilluns 27
Dimarts 28
Dimecres 29
Dijous 30

Juli Garreta, 14
Perú, 28
Av. Generalitat, 131
Amèrica, 2
Roselles, 31
Beethoven, 25
Av. Generalitat, 226

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9
a 22 hores: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i
Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7; Sant Carles, 42,
i passatge d’en Caralt, 22.
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la ciutat
Obres de renovació
de la xarxa de gas a
diversos carrers
Des del dia 20 de juliol, la companyia
Nedgia, de gas natural, està fent una
renovació de la xarxa de subministrament
de gas a diversos carrers de la ciutat.
Habitualment, aquests treballs no afecten
el trànsit, però sí poden afectar puntualment els carrils d’estacionament.

Durant l'agost, es durà a terme la campanya
d'asfaltat 2020 a cinc carrers de la ciutat

Les obres es faran per trams, i no totes
alhora, i consistiran en la substitució de
les canalitzacions de tub d’acer per unes
altres de polietilè, que redueix el nombre
d’incidència per avaries. El veïnat i el comerç
de cada zona són informats amb antelació
mitjançant cartells. La durada d’aquests
treballs és, aproximadament, de dues a tres
setmanes per tram de carrer afectat.
L'esmentada companyia ha programat dues
fases per a aquesta renovació. La primera es
farà a: av. Santa Coloma (entre els carrers
de Pompeu Fabra i Cultura), el carrer de
Francesc Moragas (entre el c. Sant Carles i
l’av. Santa Coloma), el carrer de Sant Carles
(entre els carrers de Francesc Moragas
i Pompeu Fabra), el carrer de Francesc
Moragas (entre l’av. Generalitat i el c. Sant
Carles) i el carrer de Sant Carles (entre els
carrers de Francesc Moragas i Cultura).
La segona fase està prevista per al mes de
setembre, i contempla actuacions al carrer
de Sant Silvestre, que podrien avançar-se
en aquest cas al mes d’agost (entre el c.
Balldovina i l’av. Generalitat), a l’avinguda
de la Generalitat (entre els carrers de Sant
Silvestre i Sant Just), al carrer de Sant Just
(entre l’av. Generalitat i el c. Roselles), i al
carrer de Mossèn Jacint Verdaguer cruïlla
amb el carrer de Roselles.

L’Ajuntament compra
un primer habitatge
per tanteig i retracte
L’Ajuntament ha aprovat, a la darrera
Junta de Govern Local, la primera compra
d’un habitatge pel mecanisme de tanteig i
retracte, que es destinarà a cobrir les
necessitats socials i d’accés a lloguer a preu
assequible.
El mecanisme de tanteig i retracte atorga
a las administracions públiques el dret
de compra preferent sobre un habitatge
protegit que estigui en procés de venda a un
tercer, mentre duri el període de protecció.
L’immoble, procedent d’un fons d’inversió,
està ubicat al barri de Les Oliveres i es
comprarà per un import de 77.000 euros.
Aquesta actuació forma part d’un dels eixos
de la política municipal d’habitatge de
l’equip de govern, reflectida al Pla d’Acció
Municipal (PAM), recentment aprovat.
L’objectiu és l’ampliació del parc públic
d’habitatge a Santa Coloma, a través de diferents vies, per garantir la seva funció social.

Dos nous ponts de fusta
al Parc Fluvial del Besòs
Durant aquest mes de juliol s'instal·laran
dos nous ponts de fusta al Parc Fluvial del
Besòs, sobre els sobreeixidors de la Pallaresa, a Santa Coloma de Gramenet. D'aquesta
manera, s'incrementa la seguretat de les
persones usuàries del Parc.
Les obres tenen l'objectiu de millorar la continuïtat de la llera per la gespa sense que les
persones que hi passegen s’hagin de desviar
a la pista asfaltada per salvar l’obstacle dels
sobreeixidors. Es tracta d'una instal·lació
molt cuidada i de disseny integrat a l'entorn.

Carrer de la Ciutadella

Carrer de Magallanes

3..
Passatge de Liszt

Carrer de Cabrera

Passatge d'Irlanda

La campanya d’asfaltat de carrers 2020 es durà a terme durant
les darreres tres setmanes d’agost i se’n beneficiaran cinc trams: els
carrers Cabrera, Magallanes i Ciutadella i els passatges Irlanda i
Listz. Les obres s’iniciaran l’11 d’agost al Ptge. Listz i al carrer de
Ciutadella, i finalitzaran el 29 d’agost al carrer de Cabrera.

de rigoles en mal estat, substitució de tapes i embornals, etc.
Després es continuarà amb el fresat o demolició de les parts de
la calçada que estan en mal estat. Posteriorment, es farà l'estès
de les capes d'aglomerat i la pintura de la senyalització horitzontal i vertical.

Com és habitual en aquest tipus d'actuacions en la via pública,
els treballs començaran amb les feines prèvies de prohibició
d’estacionament, trasllat d’elements urbans afectats, renovació

La superfície de les actuacions previstes és de 4.502 metres
quadrats, i la inversió serà de 237.854,60 euros, l'import d’adjudicació de les obres.

Se intensifica en verano la limpieza con agua
de la vía pública y de los contenedores
El Ayuntamiento refuerza, como
cada verano, los trabajos de
limpieza interior y exterior de los
contenedores, así como la hidrolimpieza y los baldeos de aceras,
calles y juegos infantiles.

Hidro limpieza y baldeos de

Limpieza de contenedores

En este sentido, se ha pasado de tres a cinco equipos diarios, lo cual permite ampliar
las frecuencias de paso por casi todas las
zonas de nuestra ciudad, por las que de
forma diaria se emplean unos 75.000 litros
de agua procedente del freático.

Durante esta época estival, se
efectúan unas 2.700 actuaciones
mensuales de lavado exterior de
los contenedores de la ciudad,
aumentando de forma notable la
frecuencia con respecto a otras
épocas del año. En cada una de
estas actuaciones está incluida la
limpieza integral del entorno de
cada contenedor y, por lo tanto,
de su ubicación concreta.
En cuanto a la limpieza interior de los contenedores, se ha
desarrollado un programa que
incluye el lavado de unos 1.500
contenedores al mes, distribuido
en las diferentes franjas horarias, tanto de mañana como de
tarde. Por otro lado, se diferencia entre los distintos tipos de
residuos y las características de
cada una de las fracciones.

las calles y las aceras

Durante este periodo de calor, se ha aumentado casi un 75% el servicio destinado a la hidrolimpieza y a los baldeos de
las calles y las aceras.

Aquellas zonas en las que habitualmente se
hace servicio de baldeo una vez por semana pasan a recibirlo dos, y las que lo reciben cada quince días, ahora lo tienen cada
semana. Así pues, las calles más transitadas de los barrios del Fondo, Can Mariner
y Centre han pasado a tener dos baldeos a
la semana. Por otro lado, diversas calles de
otros barrios, como Santa Rosa, Safaretjos,
Raval, Can Franquesa, Riu Sud, Riu Nord,
Llatí, Cementiri Vell y Singuerlín, también
disponen ahora de un baldeo cada semana.

Juegos infantiles

Asimismo, se realiza la hidrolimpieza
semanal, y a mano, de los juegos infantiles
situados en los parques de nuestra ciudad.
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la ciutat
Oberta la inscripció
al concurs Santako Sound
fins al 3 d'agost

Solistes i bandes musicals de pop-rock
de Santa Coloma i de la província de
Barcelona tenen temps fins al 3 d'agost
per participar al concurs Santako Sound
(+ Vision), Cortocircuit 2.0, un certamen que té com a objectiu difondre el
talent musical local. El període de
presentació de candidatures, que va
començar el passat 20 de juliol, finalitzarà el 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. Les bases del concurs
es poden consultar a la pàgina web del
Centre Molinet:
www.centremolinet.com
i al web municipal:
www.gramenet.cat/santakosound

Premi per a
la Fundació INFORM
La Fundació INFORM, que gestiona el
Programa SEFED—i de la qual forma
part la nostra ciutat— ha estat reconeguda per les seves bones pràctiques en el
camp de la formació professional amb un
dels premis FPCAT 2019. Actualment, la
Fundació INFORM, dedicada a la formació professional per a l’ocupació, està
presidida per la segona tinenta
d’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i presidenta de l’empresa municipal
Grameimpuls, Blanca Padrós.
La Fundació INFORM desenvolupa,
des de 1987, el Programa SEFED, que
es caracteritza per la reproducció de
situacions reals de treball utilitzant la
simulació d’empreses com a metodologia
d’aprenentatge. A Santa Coloma s’hi imparteix al CFO La Ginesta.

Manowar, Kiss i Judas Priest
lideraran el Rock Fest 2021
Manowar, Kiss i Judas Priest han confirmat la seva assistència al Rock Fest 2021,
que se celebrarà l'1, 2 i 3 de juliol. Els dos
grups lideraran el festival, que enguany s'ha
hagut de cancel·lar per l'alerta sanitària per
la Covid-19. S’hi uniran també Blind
Guardian i Foreigner, entre d'altres.

Bones vacances

L'evolució del virus obliga a suspendre
la Festa Major d’Estiu d’aquest any
Degut a l’evolució de la pandèmia de la
Covid-19, que en els darrers dies ha
provocat diversos brots a l’entorn metropolità, l’Ajuntament, d’acord amb la
Comissió de Festes, va acordar el passat
20 de juliol suspendre la celebració de la
propera Festa Major d’Estiu, l’esdeveniment lúdic anual més popular i esperat
dels que s’organitzen a la nostra ciutat i
que enguany s’havia de celebrar els dies
4, 5, 6 i 7 de setembre. L’Ajuntament va
emetre aquest comunicat:
«La ciutat de Santa Coloma de Gramenet
celebra de manera orgullosa i multitudinària la seva Festa Major d'Estiu el primer
cap de setmana de setembre, any rere
any, des de fa més d'un segle. Enguany,
davant el desafiament generat per la
pandèmia de la Covid-19, s'havia plantejat, d'acord amb la Comissió Municipal de
Festes, un model de festa simbòlic, reduït
i majoritàriament virtual.
Volíem defensar el nostre sentiment de
pertinença i donar suport a entitats, artistes i indústria cultural de la ciutat en un
moment crític.
Només la Guerra Civil havia aconseguit
aturar la nostra Festa. Malauradament,
els darrers esdeveniments i l'evolució
de la pandèmia no ens deixen una altra
opció que suspendre l'edició d'enguany.
Havíem treballat en un model segur,

tari de la preservació de la salut de les
persones. Redoblarem el compromís
amb les entitats, els artistes i el sector
industrial. Tornarem amb força per a
impulsar el talent sorgit de la nostra
ciutat i reivindicar l'esperit colomenc,
orgullós i resilient.»

Tanquen totes les instal·lacions esportives
acullen casals esportius destinats al
públic infantil. La mesura s'ha aplicat en
compliment de la resolució dictada pel
Govern de la Generalitat de Catalunya
per tal de contenir el brot de coronavirus
a Barcelona i l'àrea metropolitana.

Des de la setmana passada, estan
tancades al públic la totalitat de les
instal·lacions esportives municipals de la
ciutat: complexes esportius, piscines,
camps de futbol, pistes d’atletisme,
pavellons, pistes poliesportives, gimnasos, petanques i frontó municipal. En
continuen obertes, però, aquelles que

Romanen oberts únicament: el Complex Esportiu Torribera, el Camp Nou
Municipal de Santa Coloma, les pistes
esportives Prat de la Riba, i els camps
de futbol Can Zam 1 i 2, exclusivament
per a la realització de casals esportius
d'estiu destinats al públic infantil, i
sempre en estricte compliment del marc
normatiu establert pel PROCICAT, l’organisme de la Generalitat que gestiona
les emergències.
L’Ajuntament ha sol·licitat al PROCICAT el
permís de reobertura dels següents equipaments, amb aquestes especificitats:

Horari d'estiu de les biblioteques
Les biblioteques Central, Fondo i
Singuerlín - Salvador Cabré estan obertes
aquest estiu (horaris del requadre adjunt,
vigents fins al 13 de setembre). Així
mateix, segueixen actives a les xarxes

Aquest butlletí municipal inicia el 31
de juliol les seves vacances d'estiu.
Tornarem al setembre.
Desitgem a tothom unes bones vacances, especialment a tots els establiments, comerciants i persones col·laboradores que, any rere any, en fan de
punt de distribució.

basat en l'oferta via xarxes socials, que
l'escenari actual de restriccions quant a
l'execució d'activitats culturals fixat pel
Departament de Salut de la Generalitat
fa totalment inviable. És una decisió
que ens omple de pena, presa des de la
responsabilitat i amb l'objectiu priori-

socials i disposen de serveis en línia, com
són el préstec de llibres, diaris, revistes i
pel·lícules a l'E-biblio. Cal sol·licitar cita
prèvia a: www.bibliotecavirtual.diba.cat
('cita-previa')

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

15.30 - 20.30 h

10 - 14 h

15.30 - 20.30 h

15.30 - 20.30 h

15.30 - 20.30 h

FONDO

16.30 - 20 h

16.30 - 20 h

10 - 13.30 h

16.30 - 20 h

16.30 - 20 h

SINGUERLÍN

16.30 - 20 h

16.30 - 20 h

16.30 - 20 h

10 - 13.30 h

16.30 - 20 h

CENTRAL

• Els complexes esportius CER Raval,
Duet Can Zam, Duet Fondo i Complex
Esportiu Torribera, que ja estan adaptats a la normativa i sota els següents
criteris: cita prèvia, aforament reduït al
30% i pràctica d'esport sense contacte,
individual o per parelles en el cas del
tennis i el pàdel.
• Les piscines cobertes i descobertes ubicades als complexes esportius corresponents,
amb accés regulat mitjançant cita prèvia,
aforament reduït al 30% i reserva i manteniment de l'espai personal de 2,5 m2.
• El Camp d'Atletisme Antonio Amorós,
amb accés regulat mitjançant cita prèvia,
aforament reduït al 30% i reserva i manteniment de l'espai personal de 2,5 m2.
• La resta d'equipaments i espais esportius de titularitat privada de la ciutat.

El Museu segueix obert
en horari de tarda
Les persones interessades a visitar el
Museu Torre Balldovina ho poden fer
durant el mes de juliol en horari de tarda,
de 17 a 20 h, i fins al dia 31. A l'agost, el
Museu estarà tancat i no tornarà a obrir
fins a l'1 de setembre.
Es pot visitar l'exposició permanent i el
nou espai de l'entorn del Molí d'en Ribé.
La visita és lliure o en grups de convivència i amb l'aforament limitat a un terç. El
Museu va tornar a obrir les seves portes
el passat 30 de juny amb totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries.

