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La plantilla de efectivos policiales crece
en Santa Coloma con 31 nuevos agentes
En agosto se han incorporado 18 nuevos efectivos
a la Policía Local y 13 a los Mossos d’Esquadra

Los 18 nuevos y nuevas agentes locales representan
la incorporación más grande a la plantilla desde 1982

Los nuevos agentes de la Policía Local, en la puerta del Ayuntamiento, rodean a la alcaldesa y a los agentes de la USIR, tras haber recibido sus acreditaciones

Santa Coloma tiene más agentes de policía en la calle
desde este mes de agosto. El 30 de julio, la alcaldesa,
Núria Parlon, hizo entrega de las credenciales a 18 nuevos
efectivos, 14 hombres y 4 mujeres, a la plantilla de la
Policía Local, que empezaron a trabajar el 5 de agosto,
después de haber finalizado la formación en la Escuela de
Policía de Cataluña. Esta incorporación es la más grande
que se ha realizado en este cuerpo desde 1982. Por otro
lado, durante el mes de agosto también se incorporaron a
la comisaría de Santa Coloma 13 nuevos Mossos
d’Esquadra. Esto supone un incremento en el último mes
de 31 nuevos policías en la ciudad.
El incremento de la plantilla de la Policía Local es una
de las medidas que forman parte del Plan de Choque de
Seguridad Integral 2020 del Ayuntamiento para disminuir
la sensación de inseguridad ciudadana. Este plan de choque
fue presentado por la alcaldesa el pasado 3 de julio, cuando
también se puso en funcionamiento la nueva Unidad de
Soporte e Intervención Rápida (USIR) de la Policía Local.

La seguridad ciudadana, una prioridad
Santa Coloma ha sido siempre una población con buenos
indicadores en cuanto a seguridad ciudadana. “Se trata de
una ciudad tranquila, cohesionada, con gente muy implicada desde el punto de vista del movimiento asociativo y
vecinal, y esto es una virtud muy importante —ha dicho
la alcaldesa— Pero también estamos en el área metropolitana y no podemos evitar toda una serie de amenazas
y problemáticas, lo que nos obliga a ampliar la plantilla
de agentes para hacer frente a esta realidad con mayor
eficiencia policial”.

Seguridad
y civismo,
un binomio
inseparable

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

El aumento de policías es una de las prioridades del Ayuntamiento, contemplada en el Plan de Acción Municipal
(PAM) y también es la primera de las seis medidas en materia de mejora de seguridad que forman parte del Pacto
Local para la reconstrucción social, económica y cultural
de Santa Coloma, subscrito el 22 de julio por los cuatro
partidos que forman el Consistorio (PSC, C’s, ECP i ERC)
para hacer frente a la crisis originada en la ciudad por la
pandemia de la Covid-19. Para continuar garantizando
la seguridad en Santa Coloma, se prevé que el número de
efectivos de la Policía Local se vaya incrementando progresivamente, hasta los 140 agentes el 2023.

Buen balance de los dos meses
de funcionamiento de la USIR
El 3 de julio se puso en funcionamiento la Unidad de Soporte e Intervención Rápida (USIR) de la Policía Local.
En dos meses, este grupo de policías ha desarrollado un
trabajo eficaz, en parte gracias a la colaboración de la
ciudadanía, que ha alertado o informado de posibles delitos. Así, en dos meses, la USIR ha realizado, entre otras
acciones, la detención de 18 personas por diferentes
delitos, que llevan asociados penas de prisión (robos violentos, lesiones graves y sobre todo por violencia de genero contra las mujeres); ha impuesto 35 denuncias por
infracción a diferentes ordenanzas municipales (ruidos,
ensuciar espacios públicos...); ha recuperado 8 viviendas
de ocupaciones en “caliente”; ha hecho 162 denuncias
por consumo de tenencia de substancias estupefacientes,
y ha registrado tres denuncias por infracción de la normativa sobre perros potencialmente peligrosos.

La alcaldesa y el conseller d'Interior,
junto a los mandos de la comisaría local y los nuevos mossos

Crece la plantilla local de Mossos
d’Esquadra con 13 nuevos policías
El 3 de agosto, la alcaldesa Núria Parlon y el conseller
d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, presidieron el acto de bienvenida a los 13 nuevos aspirantes
en prácticas de Mossos d’Esquadra (11 hombres y 2
mujeres), que se han integrado dentro de la plantilla
del Área Básica Policial (ABS) de la ciudad.
Este incremento de mossos era un compromiso que
el conseller había adquirido con la alcaldesa en
la última reunión de la Junta Local de Seguridad,
del 11 de junio. En este encuentro, Núria Parlon,
muy preocupada por la subida del 3% en el número
de delitos de la ciudad, coincidiendo con la crisis
sanitaria y económica provocada por la Covid-19, reclamó al conseller más efectivos para Santa Coloma
de Gramenet. Actualmente, la plantilla de Mossos
d’Esquadra que está adscrita a nuestra ciudad asciende a 134 policías.
La colaboración de las diversas policías para el
mantenimiento de la seguridad es notable entre los
diferentes cuerpos de seguridad en Santa Coloma,
donde es habitual ver patrullas mixtas de policías
de los Mossos d’Esquadra con agentes de la Policía
Local, o de estos con miembros del Cuerpo Nacional
de Policía o de la Guardia Civil, para prevenir la delincuencia y reforzar la sensación de seguridad entre
la ciudadanía.

Con las cifras en la mano, Santa Coloma de Gramenet continúa siendo una de las ciudades más seguras de toda Cataluña. Pero, como ha sucedido con el resto de ciudades del Área Metropolitana de Barcelona, ha habido un incremento
de delitos —robos y ocupaciones— en los pasados meses derivados de las consecuencias de esta pandemia. Desde el
equipo de gobierno no hemos escatimado esfuerzos para abordar de manera inmediata esta situación ejecutando el
Plan Integral de Seguridad y consensuando medidas con los grupos municipales a través del Pacto Local.
En el marco del pacto conjunto, este mes de agosto hemos incrementado el cuerpo de la Policía Local, con 18 nuev@s
agentes y 13 efectivos de los Mossos d’Esquadra, tal y como le exigimos en su día al conseller d'Interior, Miquel Buch.
Pero tener más efectivos policiales no va a reducir los delitos a cero, porque esto es una quimera. Desde el equipo de
gobierno entendemos la seguridad como la garantía del derecho a vivir en un entorno seguro, siempre desde un abordaje integral, vinculando seguridad con convivencia y civismo. Sabemos que en la percepción ciudadana de seguridad
influye el uso del espacio público de manera cívica y responsable por parte de los y las colomenses, además de una
buena iluminación de las calles. Para esta tarea, cabe destacar el inestimable trabajo de los agentes cívicos nocturnos
–serenos- y del Equipo de Mediación, en la prevención de conflictos vecinales y de situaciones indeseables, siempre en
estrecha colaboración con los cuerpos policiales y los servicios municipales. El siguiente reto en seguridad es poder
proteger a las mujeres e hijos de las violencias machistas y acabar con las ocupaciones ilegales. En estos ámbitos, más
allá de las medidas que contemplamos en el pacto local, es imprescindible un cambio legislativo. Desde el mundo local
seguiremos presionando para que esto se haga realidad.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Ajuts en ‘grames’ al comerç de la ciutat
que promogui criteris socials i solidaris
Les persones físiques i jurídiques que
exerceixen activitats de comerç al detall,
serveis i restauració en establiments ubicats en planta baixa, en parades de mercats municipals i en parades de mercats
de venda no sedentària a Santa Coloma de
Gramenet poden demanar a l’Ajuntament
una subvenció per portar a terme projectes
que tinguin en compte el compliment de
criteris socials i de consum responsable.
El termini de les sol·licituds finalitza el
proper 30 de setembre.
L’import màxim dels ajuts, que es faran
efectius en moneda local digital grama, serà
de fins a 5.000 grames (cal recordar que una
grama té el valor d’un euro). L’Ajuntament
destina a aquestes subvencions cent mil
euros del pressupost municipal.
La mesura forma part de les accions que es
porten a terme a la ciutat per donar suport al
comerç i la restauració locals, en un moment
especialment sensible degut a la crisi generada per la Covid-19. L’objectiu del pagament
en grames és que els diners públics es quedin
a la ciutat i generin riquesa i ocupació.

El CNL L'Heura ofereix
al setembre cursos en línia
i també presencials

Totes aquestes sessions es realitzaran
mitjançant la plataforma:
www.meet.jit.si/ComerçSantako

Accions subvencionables

Aquests són alguns exemples d’accions que
poden rebre subvenció:
- La venda de productes i serveis ecològics,
de proximitat o de comerç just.
- La compra a Santa Coloma de Gramenet
de productes i serveis per al desenvolupament de l'activitat de l'empresa o l'entitat.

Sessions formatives obligatòries

Com a requisit per a accedir a la subvenció cal participar a una de les següents
sessions de formació tècnica i administrativa per a la sol·licitud i justificació de la
subvenció:
• 8 de setembre de 2020, a les 11 h.
• 9 de setembre de 2020, a les 15 h.
• 15 de setembre de 2020, a les 15 h.
• 16 de setembre de 2020, a les 11 h.

- El cooperativisme i el proveïment de
productes o serveis de cooperatives i/o
entitats de l'economia social i solidària.
- Estar associat a entitats d’àmbit local o
social i el suport econòmic a entitats locals
o socials.
- El proveïment d'energia verda (renovable),
l’ús de materials de baix consum energètic
o l’ús d’envasos i embolcalls reutilitzables i
respectuosos amb el medi ambient.

Nova zona d’esbarjo per
a gossos a Can Peixauet

El Centre de Normalització Lingüística
L'Heura engega aquest mes de setembre la
seva activitat amb cursos presencials, que
es duran a terme amb un nombre
d'alumnes més reduït per classe i seguint
les indicacions de les autoritats sanitàries.
Així mateix, el centre ha ampliat l'oferta
de cursos virtuals.

A finals de juliol es va posar en funcionament una nova àrea d’esbarjo per a gossos,
que està situada a la zona de Can Peixauet,
sota el camp municipal de futbol, al passeig
de la Salzereda. Aquest espai, de 1.020 m2,
s’ha creat per reubicar la petita zona de
250 m2 que existia a l’entrada dels jardins
de la Torre Balldovina.

La matrícula per als antics alumnes serà
del 7 al 10 de setembre i a partir del dia 14,
per a tothom. Mes informació al seu web:
www.cpnl.cat.

L’augment de la superfície es correspon
amb un dels objectius principals d’aquestes
instal·lacions: que els gossos puguin relacionar-se amb altres cans, córrer i jugar sense
estar lligats. L’increment d’espai suposa una
millora considerable per al seu benestar.

És indispensable que les persones propietàries dels gossos es responsabilitzin de
recollir els excrements i compleixin les
ordenances de tinença d’animals.

La nova zona, amb arbres i mobiliari urbà,
s’ha delimitat amb tanca de fusta d'1,10
m d’alçada amb dues portes, i s’ha aportat
sorra garbejada, rentada i desinfectada.

A l’antiga zona d’esbarjo, al costat de la
Torre Balldovina —previ condicionament, desinfecció i canvi de sauló—,
s’instal·laran uns elements biosaludables.

Per rebre informació directa es pot omplir
el formulari que es troba a la mateixa
pàgina web. També, es pot contactar amb
el centre, tant per mitjà del correu electrònic: santacoloma@cpnl.cat, com del telèfon
93 468 40 48, de 10 h a 13 h .

La Sareb cedeix 220 pisos a l'Ajuntament
que es destinaran a lloguer assequible
L'Ajuntament ha signat un conveni de
col·laboració amb la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, més coneguda com a Sareb,
amb què l'entitat cedirà temporalment
al consistori colomenc la gestió, durant
quatre anys, de 220 habitatges ubicats
a la ciutat, que seran destinats a lloguer
assequible.
El conveni va ser signat el passat 27 de
juliol per l’alcaldessa, Núria Parlon, i el
director de Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat de la Sareb, José
Gaspar González Palenzuela. L’Ajuntament destinarà aquests 220 habitatges a
pal·liar els problemes residencials derivats de la crisi econòmica originada per la
pandèmia de la Covid-19.
La duració del conveni serà de quatre
anys, i es podrà prorrogar per períodes

Comptarà la vigència establerta a cada
contracte.
L'Ajuntament pagarà una contraprestació
econòmica mensual a la Sareb per cadascun dels habitatges cedits. Els habitatges
buits tindran una contraprestació de
125 euros al mes, i una carència de tres
mesos, mentre que els habitatges que se
cedeixin ocupats tindran una contraprestació de 75 euros mensuals, i una carència
de sis mesos.

d’un any per acord exprés de les dues
parts, fins a un màxim de 4 anys més,
sense perjudici de la vigència independent dels contractes d’arrendament que
s’hagin formalitzat durant aquest acord.

L’ampliació del parc d’habitatge de lloguer
és una del centenar de mesures acordades
al Pacte Local per a la recuperació social,
econòmica i cultural de Santa Coloma de
Gramenet, per fer front a la crisi originada
a la ciutat per la pandèmia de la Covid-19.
El Pacte va ser ratificat al Ple el passat 27
de juliol per les quatre forces polítiques que
formen el consistori: PSC, C’s, ECP i ERC.

anuncis

El primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis
Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat,
mitjançant Resolució del 10 de juny de 2020, núm.
4.525, va aprovar inicialment el projecte «Finalització de les obres pendent del Projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona
de l’escola d’educació infantil i primària Sagrada
Família del carrer d’Aragó, 4, del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet», redactat per
Josep Ibáñez Gassiot i el seu pressupost d’execució
del contracte de 215.501,19 € (IVA inclòs).

la ciutat
En marxa les obres de
conservació i manteniment
al Pont de Can Peixauet

A poc més d’una setmana de l’inici
del curs escolar de forma presencial,
previst pel 14 de setembre, des de
l’Ajuntament s’està treballant per
dur a terme mesures extraordinàries
de prevenció per la Covid-19, que
complementin les establertes per la
Generalitat, i garanteixin escoles e
instituts segurs i saludables.

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, ha estat
sotmès a informació pública mitjançant publicacions
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 i
30 de juny de 2020 i al tauler municipal d’edictes.
Durant el termini d’informació pública no han
estat presentades reclamacions ni al·legacions,
per la qual cosa l’aprovació del projecte ha esdevingut definitiva, i s’ha publicat de conformitat
amb 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 municipal 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.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el
10 de març de 2020, va aprovar de manera inicial
el text de les bases reguladores específiques
per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats sense ànim
de lucre per al foment de l’associacionisme i per al
desenvolupament de projectes destinats al foment
d’activitats socioculturals al municipi de Santa
Coloma de Gramenet.
La mateixa Junta de Govern Local va acordar publicar aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació, al
full informatiu i web municipal a fi que, en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil
de la darrera inserció de l’anunci al BOPB i al tauler
d’anuncis, es pogués examinar l’expedient a l’Àrea
de Participació ciutadana, Cultura i Esports de
l’Ajuntament (Pl. de la Vila, 1, planta 1a) i a la pàgina web www.gramenet.cat i fer les al·legacions,
reclamacions i/o suggeriments oportuns. Aquestes
bases s’entendrien aprovades de manera definitiva
si no es presentava cap al·legació, reclamació i/o
suggeriment en aquest període i es publicarien íntegrament sense cap més tràmit.
El corresponent anunci va ser publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del dia 17 de
març de 2020, al full informatiu municipal del
3 de juliol de 2020, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament des del dia 19 de juny fins al dia 20 de
juliol de 2020, ambdós inclosos, i al web municipal des del 19 de juny. Atès que durant el període
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació,
reclamació ni suggeriment, es consideren aprovades de manera definitiva (BOPB de 27/07/20).

Per acord de la Junta de Govern Local del 28
de juliol de 2020 es va aprovar la convocatòria
per a la presentació de sol·licituds d’atorgament
d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic dins el programa «Reutilització de
llibres de text i Projectes d’Innovació Educativa»
per al curs 2020-2021.
El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al
10 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Un cop
finalitzat aquest període no s’admetran sol·licituds.
La documentació relativa a aquesta convocatòria
es troba penjada al web municipal
(www.gramenet.cat). Les sol·licituds s’han de
tramitar mitjançant l’Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana (OIAC). Cal demanar cita
prèvia per telèfon 93 462 40 90 o al web de
l’Ajuntament (www.gramenet.cat/lajuntament/
oiac/cita-previa)

informa
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L’Ajuntament prepara més mesures
per garantir la salut als centres escolars
com se sap, no s’ha pogut celebrar
a causa de la pandèmia.

Mesures del Departament
d’Educació
La Generalitat ha anunciat diferents mesures per al retorn a
l’activitat al setembre dels centres
escolars públics de Catalunya.
Entre elles, destaca que les ràtios
seran més baixes; el nombre
d’alumnes es reduirà a 20 com a
màxim a infantil i primària, i a secundària i batxillerat també seran
més reduïdes de l’habitual sempre que sigui possible. En aquest
sentit, cada centre educatiu ha
elaborat el seu Pla d'Actuació, que
indica com s'organitzarà el centre
durant aquest curs i que caldrà
que sigui aprovat pel conjunt de
la comunitat educativa en Consell
Escolar de Centre.

Entres les mesures en què s’està
treballant, destaquem:

Des del passat 3 d'agost, l'AMB està
portant a terme els treballs d'inspecció,
conservació i manteniment dels tirants
del Pont de Can Peixauet, que es preveu
que s'estenguin durant tres mesos. Per
aquest motiu, s'ha tallat el trànsit al
carril ràpid de sortida de Santa Coloma,
tots els dies hàbils, entre les 9 del matí i
les 6 de la tarda. Fora d'aquest horari i en
dies no laborables, la circulació de
vehicles sobre el pont no té cap incidència causada pels treballs.
En les fases de treballs en alçada, es considera la possibilitat, per seguretat i si
es creu convenient, de tallar al trànsit el
carril ràpid, en sentit d'entrada a Santa
Coloma. S'ha procedit, així mateix, a la
senyalització, en els accessos a la rotonda prèvia al pont, des de la nostra ciutat,
de la reducció de tres a dos carrils, juntament amb les senyalitzacions habituals
d'obres. També, s'ha senyalitzat convenientment la sortida 30 de la Ronda
Litoral, al carril de gir d'accés al Pont.

Doble sentit de circulació
a l’av. de la Generalitat
el dissabte 5 de setembre

• El reforç de la neteja en
horari lectiu dels centres i la desinfecció diària dels accessos a les
escoles i instituts.
• La cessió d’espais públics
com places i parcs per a l’ús dels
centres educatius, que així podran
ampliar les zones d’esbarjo que
necessiten els nens i nenes, i que
permetran a l’alumnat mantenir
millor les distàncies físiques de
seguretat.
• L’augment de l’equip
d’agents cívics diürns per
facilitar que les entrades i sortides
a l’escola es duguin a terme de forma més
ordenada i segura.
• El repartiment de mascaretes reutilitzables i gel hidroalcohòlic als
infants majors de 6 anys de la ciutat.
• A les escoles bressol, que depenen
de l’Ajuntament, s’ampliarà el personal de suport.

Aquestes mesures extraordinàries serviran per garantir la salut de la infància de
Santa Coloma i, de retruc, de la resta de
població. Per poder-les dur a terme, serà
necessari un esforç econòmic important
per part de l’Ajuntament, que preveu invertir en aquest tema uns 600.000 euros.
Una part dels fons que s’hi destinaran
provenen dels diners que estaven previstos
per a la Festa Major d’Estiu que enguany,

Prova pilot de Salut per detectar
casos asimptomàtics de Covid-19

Pel que fa a les mascaretes, el
govern ha assegurat que replicaran la recomanació de l'OMS: serà
obligatòria a tot arreu, és a dir,
també dins de les aules, a partir
dels 12 anys. Tot i això, en les zones on el
risc de contagi sigui molt elevat, l'obligació
serà per als alumnes a partir de 6 anys.
També, la Generalitat ha anunciat que es
realitzarà un cribratge massiu a través dels
centres educatius, on es faran 500.000
testos PCR del 15 de setembre al 15 de
novembre entre l’alumnat, el professorat i
el personal d’administració i serveis.

Les últimes xifres de
l’impacte de la Covid-19
a Santa Coloma

La nit del divendres 4 de setembre es
realitzarà la pintura horitzontal de la
calçada de l’av. Generalitat (entre c. Cultura
i la rotonda de Can Peixauet) per tal de
posar en marxa, el dissabte dia 5, el doble
sentit del trànsit de vehicles d’aquest tram,
tal i com ja es va informar al mes de juny.

Amb data de 2 de setembre, Santa Coloma de Gramenet ha registrat 3.202 casos positius de Covid-19 des de l’inici de
la pandèmia, així com més de 15.000
casos sospitosos, i 214 persones mortes
a causa d’aquesta malaltia, segons dades
del Departament de Salut.

Recordem que també es canviarà el sentit
del c. Cultura (entre l’av. Santa Coloma
i el c. Sant Carles), en sentit ascendent.
Entre el c. Sant Carles i l’av. Generalitat
serà de doble sentit de circulació.

Els casos sospitosos són els d'aquelles
persones que, davant la presència de
símptomes, han estat classificades com a
possible cas per un/a professional, però
no tenen una prova diagnòstica amb resultat positiu. Actualment, hi ha 17 persones ingressades, 2 d’elles a l’UCI. I les
darreres xifres, situen el risc de rebrot a
la ciutat en un nivell alt, 310,62.

Durant els mesos de juliol i agost s’han fet
les obres necessàries per a l’ampliació de la
calçada, la implantació de nous semàfors
i la senyalització vertical, que permetran
la gestió del trànsit en els dos sentits de
la marxa. Aquests canvis són el resultat
de l’atenció a les demandes de diversos
col·lectius veïnals.

Canvis a les línies de bus

El 9 de setembre està previst fer el canvi de
les línies de bus que actualment circulen
pel tram del c. Mn. Jacint Verdaguer, entre
c. Irlanda i av. Generalitat (línies B84,
M19, B20 i N8), que passaran a circular
pel tram d'av. dels Banús, entre c. Irlanda i
av. Generalitat (línies M19, B20 i N8), i un
canvi en la B84, que seguirà per c. Irlanda.
També està previst fer un lleuger canvi de
recorregut a les línies B80 i la N8 a la Zona
Centre/Església Major, que deixarien de
circular pel c. Mn. Jaume Gordi i c. Rafael
de Casanova per continuar pel c. Mn. Camil Rossell (que és un carrer més ample,
un eix viari principal i més segur per a la
circulació dels busos).

Continuen les mesures restrictives
L’Institut Català de la Salut, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, va fer al
mes d’agost una prova pilot per millorar
la contenció de la transmissió de la
Covid-19 a la nostra ciutat.
Del 10 al 14 i el 17 i 18 d’agost es van
realitzar 3.888 proves PCR a veïns i
veïnes de 19 a 40 anys d’alguns carrers
dels barris Fondo, Llatí i Santa Rosa on
s’havia detectar més concentració de
casos, totes persones sense símptomes
de la Covid-19 (són asimptomàtiques).
Aquest cribratge va permetre detectar
més de 160 positius de Covid (el 4, 2%)
i posar en marxa el corresponent aïllament domiciliari per impedir la transmissió del virus. La difusió boca a boca
amb mediadors culturals i agents de
carrer, proporcionats per l’Ajuntament, i

la col·laboració dels propis actius comunitaris com líders veïnals, va fer possible
la bona participació i l’èxit de la prova.
La detecció precoç dels casos positius i el
posterior aïllament és clau per disminuïr
la transmissió comunitària.
La consellera de Salut de la Generalitat,
Alba Vergés, i l’alcaldessa Núria Parlon,
acompanyades pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon i el delegat del
Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, van
fer el 12 d’agost una visita als centres on es
feien les proves, el CAP del Llatí i al Centre
Cívic els Pins, on es van entrevistar amb
els professionals d’atenció primària que
realitzaven la recollida de mostres i van
mantenir una reunió amb l’equip tècnic
i sanitari que està treballant per tallar la
cadena de transmissió del virus.

El Departament de Salut ha prorrogat les
mesures restrictives, com a mínim, fins
al 15 de setembre, a tots els municipis
de l’àrea de Barcelona afectats per brots
de Covid-19, entre ells, Santa Coloma de
Gramenet.
Es recomana a la ciutadania sortir del
domicili només en casos necessaris,
com anar a la feina, a centre sanitaris, o
cuidar a persones grans, dependents o
menors i limitar els contactes socials a
grups estables. També es remarca la importància d’adoptar mesures d’higiene i
protecció als centres de feina, així com
potenciar el teletreball, entre d’altres.
En relació a les activitats d’hosteleria i
restauració, es mantenen les mesures
restrictives, i s’amplien al limitar al
50% l’aforament de l’ocupació de les
terrasses.
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la ciutat
Laia Marcos, de l'Institut
Puig Castellar, treu una
de les notes més altes
de la selectivitat

Laia Marcos Cañal, de l'Institut Puig
Castellar, és una dels cinc alumnes catalans
que el passat mes de juliol van treure la nota
més alta de les Proves d'Accés a la Universitat
(PAU): un 9,90 en la fase general. Laia, que
només té 16 anys, es va saltar tercer de l'ESO
per recomanació dels professors. Segons ha
afirmat, ara estudiarà Medicina a la UB.

Cadena humana l’11 S
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
organitza a la nostra ciutat una activitat de
commemoració de la Diada. El proper 11
de setembre (18 hores), amb les mesures
sanitàries bàsiques (ús de mascareta,
distància i higiene), es crearà una cadena
humana entre la plaça de la Vila, la
delegació d’Hisenda i els Jutjats. Amb el
lema “El deure de construir un futur
millor. El dret a ser independents”.

La Societat Española de
Medicina Interna distingeix
l'Hospital de l'Esperit Sant
La Societat Española de Medicina
Interna (SEMI) ha reconegut la Unitat
d'Hipertensió Arterial de la Fundació
Hospital de l'Esperit Sant amb el segell
SEMI excel·lent, que acredita i certifica la
seva qualitat assistencial. La Societat ha
valorat aquest reconeixement després
d'avaluar 43 estàndards d'excel·lència.

El 7 de septiembre abre
el ropero de la entidad
Maria Auxiliadora
La entidad de voluntariado social María
Auxiliadora vuelve a abrir el servicio de
ropero el lunes día 7. Las personas que
necesiten ropa o deseen hacer alguna
donación pueden dirigirse de lunes a
viernes, de 16 a 19 horas, al local de la
entidad, situado en la c. de los Safaretjos, 8.

Contra els feminicidis
Dimarts 8 de setembre tindrà lloc una
concentració a la pl. de la Vila (20 h)
contra les violències masclistes. Amb
el lema «ens continuen assassinant! Ni
una menys». L’organització és a càrrec
de Dones per l'Erradicació de Tot Tipus
de Violències.

farmàcies
Divendres 4
Dissabte 5
Diumenge 6
Dilluns 7
Dimarts 8
Dimecres 9
Dijous 10

El Museu crea un fons de la Covid-19
Documentar la crisi ocasionada pel
coronavirus i preservar els testimonis de
la memòria oral, escrita, audiovisual, així
com els objectes que ajudin a interpretar
l’impacte de la pandèmia mundial a la
nostra ciutat des del punt de vista sanitari, social, econòmic i cultural. Aquest és
l'objectiu de la campanya Memòries d'una
Pandèmia, una iniciativa que crida a la
participació ciutadana, i que ha estat
impulsada pel Museu d’Història de
Catalunya, els museus membres de la
Xarxa de Museus d’Història i Monuments
de Catalunya —de la qual forma part el
Museu Torre Balldovina—, i la Xarxa de
Museus d’Etnologia.
Tothom pot participar a la campanya,
des de persones individuals i anònimes a
representants de col·lectius ciutadans o
autoritats públiques; empreses, institucions públiques i privades, i ONGs i associacions educatives, esportives o mediambientals.
Les persones o entitats interessades a
contribuir-hi poden enviar fotografies,
vídeos, missatges de veu, documents o
objectes dels temes més diversos perquè,
tal com expliquen les entitats organitzadores «quan més ampli sigui el fons que
es generi, millor es podrà explicar una
realitat tan polièdrica com és la
d'aquesta pandèmia» .

Quins materials es poden oferir?

En són alguns exemples: cartells de
tancat per la Covid-19, dibuixos o altres
materials elaborats individual o col·lectivament per fer front a la pandèmia;

objectes domèstics que reflecteixin la
vida sota mesures de quarantena i distanciament social; EPIs (guants, màscares,
bates i altre material sanitari...); nous
productes creats per empreses o la indústria; obres d’art a l’espai públic, i ítems
que representin projectes i iniciatives
comunitàries.
Un cop finalitzada la campanya, es posarà en comú el material donat als diferents
museus per fer-ne una lectura transversal
i desenvolupar un projecte de divulgació.
Aquests materials, que esdevindran
patrimoni cultural per a futures generacions, poden fer referència a les etapes
de confinament o bé a fases posteriors,
d’adaptació i tornada a la normalitat, per
tal de documentar el llarg periple de la
pandèmia.

La escuela de música Musicaula abre
la inscripción para el curso 2020-2021
La escuela de música Musicaula ha
abierto el periodo de inscripción para el
curso 2020-2021 con todas las medidas
de higiene y seguridad que ya se pusieron
en marcha en el mes de julio. Los cursos
que ofrece este centro colomense son:
Iniciación a la Música para niños a partir
de 3 años, Piano, Batería, Canto, Guitarra
(Clásica, Acústica, Eléctrica y Flamenca),
Bajo Eléctrico, Órgano Electrónico, Flauta
Dulce y Flauta Travesera, Violín, Ukelele,
Trompeta, Violonchelo, Saxofón, Clarinete, Lenguaje Musical y Armonía Clásica y
Moderna.
Las clases están dirigidas a niños a partir
de 3 años, jóvenes y adultos. También se
imparte música clásica, moderna, flamenco y jazz. El alumnado tienen opción a la
preparación a exámenes oficiales.

Para más información, dirigirse a la
secretaría de la escuela, en la calle de
Mossèn Camil Rosell, 70 o al teléfono/
whatsapp 93 386 12 95. El horario de
atención al público es de lunes a viernes
de 17.30 a 20.30 horas.

Medidas básicas para evitar el contagio del virus
El Ayuntamiento vuelve a recordar la necesidad de respetar las recomendaciones sanitarias para contener la expansión de la pandemia de la Covid-19. Nuevamente, hace 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:

Av. Santa Coloma, 95
Wagner, 7
Rbla. Sant Sebastià, 24
Mn. Camil Rosell, 40
Sant Joaquim, 44-46
Av. Generalitat, 76
Plaça de la Vila, 3

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.

El uso
de mascarilla
es obligatorio

Hay que lavarse
las manos
con frecuencia

Debe mantenerse
una distancia física
de seguridad
entre personas

Com participar-hi?

Si es té material que pot ser d’interès, s'ha
d'enviar un correu electrònic a:
museutorreballdovina@gramenet.cat.
Aquest missatge ha de contenir informació bàsica com: el nom i cognom de la
persona que fa la donació, i la fotografia
de l'objecte o document que es vol cedir.
En cas de tractar-se d’un document digital, es pot adjuntar al correu. També, ha
d'incloure una breu descripció del context
o informació rellevant sobre l’objecte o el
document donat.
Totes aquelles persones que disposin
de material que vulguin cedir però en
tinguin dubtes, poden escriure al mateix
correu (museutorreballdovina@gramenet.
cat) per tal de rebre assessorament sobre
quina és la millor manera de procedir.

Tercera edición del concurso
fotográfico de ACAF
La Asociación Colomense de Aficionados a la Fotografía convoca la tercera
edición de su concurso fotográfico «ACAF
2020», dirigido tanto a personas aficionadas como a profesionales, mayores de
edad y residentes en España, así como a
todos los socios y socias de la Federación
Catalana de Fotografía. Este año, el
concurso consta de dos apartados: «La
Dona» (en blanco y negro) y otro de tema
libre (en color). Las personas interesadas
en participar pueden presentar sus
creaciones hasta las 24 h del próximo 20
de septiembre al correo: presidencia.
acaf@gmail.com, o por WeTransfer, al
mismo email, adjuntando los títulos de
las obras en el nombre de la foto.
Se pueden presentar hasta cuatro fotografías en cada apartado, todas en técnica
libre. El fallo del jurado se conocerá el
próximo 26 de septiembre, a las 11 h, en el
Local Jak (plaza Pau Casals, 17). La entrega
de premios se realizará el 3 de octubre. Más
información en la web de la asociación:
www.acafsantacoloma.es

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 (de 9 a 13.30 h).
Si per qualsevol motiu no podeu acudir
a la cita que teniu a la OIAC, si us plau,
anul·leu-la trucant al mateix telèfon de
Cita Prèvia. Una altra persona la podrà
aprofitar. Gràcies.

