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Dilluns, 15.321 alumnes tornen a les aules,
amb noves mesures per evitar la Covid-19
L’Ajuntament destina 600.000 € per garantir centres
segurs i alleugerir la despesa de les famílies

25 professionals nous s’incorporaran a les escoles
bressol, per disminuir la ràtio d’infants per aula

Després de sis mesos sense classes presencials, 15.321
alumnes tornaran a les aules el proper dilluns, 14 de
setembre. La tornada, es durà a terme seguint un paquet
de mesures extraordinàries per evitar la propagació de la
Covid-19, establertes tant des de l’Ajuntament com des
de la Generalitat, i que permetran garantir escoles i
instituts segurs i saludables.

Es dobla el personal de suport
de les escoles bressol municipals

Recordem que l’assistència als centres és obligatòria per a tots els menors d’entre 6 i 16 anys.
A Santa Coloma, l’alumnat d’enguany es distribueix
de la següent manera: educació infantil (P3, P4 i P5),
3.191 nenes i nens; educació primària (de 1r a 6è), 7.005
escolars, i 5.125 alumnes d’ESO. En total, hi ha 28 centres d'infantil i primària, dos instituts escola, un centre
d’educació especial i 16 centres d'educació secundària,
tenint en compte tant els públics com els concertats.
Entre les mesures de seguretat establertes per
l’Ajuntament, destaquem el repartiment de pacs per a tots
els infants majors de 6 anys de la ciutat, que contindran
una mascareta reutilitzable i gel hidroalcohòlic (aquest
darrer només per als alumnes de secundària), i vindran
acompanyats d’una campanya informativa adreçada a tota
la ciutadania. També s’ampliarà l’oferta educativa complementària amb cursos sobre les mesures preventives per fer
front a la pandèmia. Aquesta iniciativa respon a una demanda duta a terme per famílies i professionals de la salut
durant les jornades d’elaboració del Pla d’Acció Municipal
(PAM), en què es va posar de manifest la importància de
continuar incidint en aquest tema entre l’alumnat.
D’altra banda, es reforçarà la neteja en horari
lectiu dels centres i la desinfecció diària dels
accessos a les escoles i instituts. També se cediran
espais públics, com places i parcs, per al seu ús com a zones d’esbarjo, que permetran a l’alumnat mantenir millor
les distàncies físiques de seguretat. I s’augmentarà l’equip
d’agents cívics diürns per facilitar que les entrades i sortides als centres es duguin a terme de forma més ordenada
i segura. Aquests accessos disposaran de noves senyalitzacions per complir amb els protocols sanitaris.
Per poder dur a terme totes les mesures extraordinàries,
serà necessari un esforç econòmic important per part de
l’Ajuntament, que preveu invertir més de 600.000 € extra.

Cal garantir
el dret a
l'educació
i la tornada
segura
a les aules

Uns 25 nous i noves professionals s’incorporaran a les
escoles bressol com a personal de suport, per disminuir
la ràtio d’infants per aula i millorar l'atenció educativa
així com atendre a les noves mesures sanitàries. Hi
haurà una persona de reforç per cada aula i no una compartida per cada dues aules, com fins ara. Això suposarà
una inversió extraordinària de 300.000 €, que se suma a
la inversió anual habitual de 2 milions d’euros. En total,
uns 650 infants, de 4 mesos a 3 anys, s’incorporaran a
les 8 escoles bressol municipals.

Llibres de text i ordinadors

L’Ajuntament destinarà gairebé un milió d’euros per
subvencionar llibres de text, material educatiu i ordinadors, i ajudar les famílies amb les despeses que suposa
l’inici de curs. La principal novetat és una línia d’ajuts
extraordinària per a la compra dels ordinadors
que necessita l’alumnat de secundària, tant de centres públics com concertats. Per tal que els alumnes no hagin de
compartir ordinadors, es potenciarà que cada nou alumne de 1r d’ESO pugui disposar del seu propi dispositiu,
subvencionant entre el 75% i el 95% del cost d'aquests, a
aquelles famílies que compleixin els requisits socioeconòmics establerts. Aquesta ajuda suposarà una inversió inicial de 50.000 €. En total, es destinaran uns 790.000 €
als programes de reutilització de llibres de text
i material educatiu per als centres públics i concertats
d’educació infantil i primària, i 197.000 € a la compra
d’ordinadors en centres de secundària.

Activitats complementàries

El Programa d’activitats educatives complementàries al currículum (PAECC) continuarà oferint gairebé 280 activitats
per a totes les etapes educatives. És un programa impulsat
per l’Ajuntament, adreçat a tot el professorat i alumnat,
i que té la finalitat de complementar els ensenyaments
impartits a l’aula amb activitats realitzades en horari lectiu.
El consistori aporta recursos econòmics i tècnics perquè no
en suposi una despesa per a les famílies. Habitualment, el
80% de l’oferta és gratuïta o amb un cost reduït.
Enguany, a més, es farà un esforç extraordinari per donar més recursos a les escoles que
presentin situacions de major vulnerabilitat, i
evitar així que els alumnes no puguin fer una activitat per
manca de recursos familiars. Això suposarà una inversió
extra de 50.000 €.
pàg. 2

Dilluns dia 14 comença el nou curs escolar. Després de sis mesos de centres tancats per motiu de la pandèmia de la Covid-19, obrim les escoles per tal d’acollir de nou els nens i nenes de la ciutat. Tota la comunicat educativa s’ha esforçat
de valent per poder garantir una tornada segura a les aules. Cal garantir el dret a l’educació dels nostres infants i joves.
Comencen les classes, tal i com ha manifestat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la
voluntat que aquestes es puguin mantenir de manera presencial. Cada equip directiu ha organitzat els espais d’escoles i
instituts a fi de poder garantir l’acompliment de mesures higièniques i sanitàries per fer front al virus. L’Ajuntament ha
cedit espais municipals a tots els centres que ens ho han sol·licitat com a conseqüència de l’aprovació dels seus Plans,
aprovats pel seu Consell Escolar.
Per aconseguir una tornada a l’escola segura, hem netejat a fons les escoles, mantindrem personal de neteja a tots els centres
durant l’horari lectiu. Incrementarem les mesures de prevenció a l’espai públic desinfectant entrades i sortides, senyalitzant
itineraris segurs i tenint agents cívics per tal que no es produeixin aglomeracions a les hores d’entrar i sortir de les escoles.
Sabent de les dificultats econòmiques de moltes famílies, aquest any reforçarem les mesures per afavorir la igualtat
d’oportunitats. Les beques menjador i les ajudes per lluitar contra la bretxa digital han estat eines imprescindibles
per garantir l’accés a l’educació dels nostres nois i noies, i aquest curs creixeran per garantir un bon desenvolupament del curs escolar que ara comença.

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

Als nens i nenes cal que els demanem que facin servir la mascareta, que es rentin les mans amb freqüència i que mantinguin la distància física. A les famílies els demanem que s’extremin les mesures sanitàries en mantenir contacte amb les
persones del seu entorn que són més vulnerables o que poden estar en risc d’agafar la Covid-19.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2
l’Ajuntament informa ·10 de setembre de 2020

la ciutat
Protocol d'actuació
de la Generalitat per a
la gestió de casos de
Covid als centres
educatius

Semana de la Movilidad: caminar,
bicicleta y transporte público

Ve de portada

El Departament de Salut i d’Educació ha
dissenyat un protocol d’actuació per fer front
a possibles casos de Covid-19 als centres
educatius, en el marc del conjunt de mesures
de prevenció i protecció de la salut del Pla
d’actuació per al curs 2020-2021.
Les famílies o els mateixos alumnes, en cas
que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable per la
qual es comprometen a seguir les normes
establertes davant la Covid-19, mantenir
el centre educatiu informat de qualsevol
novetat al respecte i permetre l’intercanvi
de dades personals entre els Departaments
d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la
traçabilitat de possibles contagis.
La família ha de verificar, abans d’anar a
l’escola, l’estat de salut del seu fill o filla i
comprovar que no tingui elevació de
la temperatura superior a 37,5ºC
ni la nova aparició de cap altre símptoma (febre o febrícula, tos, dificultat per a
respirar, mal de coll, congestió nasal, mal
de panxa, vòmits i/o diarrees, mal de cap,
malestar, dolor muscular o alteració del
gust o de l’olfacte). En els centres educatius,
la detecció precoç de casos i el seu
aïllament, així com dels seus contactes
estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat.
Davant d’un infant que comença a
desenvolupar símptomes compatibles amb
la Covid-19, se l’ha de portar a un espai d'ús
individual i ben ventilat, i contactar a la família, que l’haurà de recollir en el termini
de dues hores i portar-lo al centre de salut.
Si la prova és negativa, l’infant torna a
l’escola. Si la prova és positiva, el 'grup
estable' (grups reduïts d’alumnes que conviuran tota la jornada) ha de fer aïllament
preventiu domiciliari durant 14 dies i se’ls
realitza una prova PCR.

En els últims dies, algunes famílies i
empreses de l'àrea metropolitana de
Barcelona, incloent les de Santa Coloma
de Gramenet, han rebut l'última factura
d'Aigües de Barcelona (AGBAR), moltes
d'elles amb un import superior a l'habitual.
La companyia ha justificat aquest increment en la inclusió de la taxa de recollida
de residus en el rebut.
Cal aclarir que la taxa de recollida, que
recapta l'Ajuntament de Barcelona, està
inclosa només en el rebut dels ciutadans
i ciutadanes d'aquesta ciutat. La resta
de municipis només inclouen la taxa
metropolitana de tractament de residus
(TMTR) que recapta l'Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).

Del 16 al 22 de septiembre se celebra la
Semana Europea de la Movilidad, que tiene
la finalidad de contribuir a sensibilizar a la
ciudadanía en general sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional
del coche en la ciudad, tanto para la salud
pública como para el medio ambiente, y los
beneficios del uso de modos de transporte
más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

y se incluyen las 9 principales zonas verdes
de la ciudad y los dos tramos de escaleras
mecánicas que ayudan a salvar los desniveles entre Can Zam y el camino al poblado
ibérico del Puig Castellar, un itinerario de
1,2 km que puede recorrerse en 22 minutos.

El Ayuntamiento anima a todos los
vecinos y vecinas a descubrir la ciudad
haciendo trayectos a pie. Una herramienta
útil y al alcance de todos es el Metrominuto, un mapa del término municipal que
define 31 puntos de la ciudad y establece
una «T» de movilidad estructural conformada por el Parque Fluvial del Besós, con
sus 2.200 m y 26 minutos, y la rambla que
comunica la plaza de la Mediterrània con
el Pont Vell, de 1.350 m y 18 minutos.

Movilidad en bicicleta

Otros ejemplos son los 27 minutos necesarios para ir desde las dependencias de la
Policía Local hasta el parque de La Bastida,
o los 13 minutos que separan los Juzgados
y la Església Major. También se indican los
tres accesos principales a los caminos del
parque natural de la Serralada de Marina

Se puede descargar el Metrominuto en
este enlace: www.gramenet.cat/es/sites/
por-la-salud-de-todas
Durante noviembre, el Área Metropolitana
de Barcelona (AMB), de la que forma parte
nuestra ciudad, hace una campaña de promoción del uso de la bicicleta. La campaña
pretende animar a la ciudadanía a moverse
en ese vehículo y a compartirlo a través de
la web. Se propone que durante este mes,
todas las personas que se apunten a la campaña se desplacen en bicicleta para generar
el hábito de moverse con ella y que lo hagan
durante 21 días, colgando una foto cada día.
Hay un sorteo de una bicicleta eléctrica para
las participantes.
Más información en:
www. blogs.amb.cat/bicicleta/
ca/2020/07/30/encomanat-de-salut-encomanat-de-bici/

El centre Ecometròpoli enceta la programació
de tallers mediambientals per a aquesta tardor
Com és habitual, es manté la proposta
d’activitats, gratuïtes i adreçades a tots
els públics, tant al Centre d’Educació
Ambiental Ecometròpoli com a l’Aula
Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz i la
Jugateca del Parc del Molinet.
Enguany, caldrà inscriure's als tallers
dues setmanes abans de la data del
seu inici per tal de garantir un nombre limitat de persones participants.
També, es mantindran les mesures
de prevenció sanitària establertes per
evitar el contagi de la Covid-19, com és
la desinfecció de mans, el manteniment
de la distància de seguretat i l´ús per
part de tothom de les mascaretes.
Aquest diumenge arrenca la programació
d'educació ambiental del centre Ecometròpoli prevista per a aquesta tardor. Enguany, es portaran a terme una cinquantena d'activitats medioambientals amb
què famílies, infants i persones interessades tindran l'oportunitat d'aprofundir
en el coneixement de l'entorn natural i
de la nostra biodiversitat.

Sobre l'augment
dels rebuts de l'aigua

Descoberta de la biodiversitat

L' organització torna a oferir activitats
de coneixement de la biodiversitat, que
solen gaudir de bona acollida com és
la sortida crepuscular naturalista (18
de setembre, de 18.30 a 22 h, a l'Aula
Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz), el
seguiment de la migració d'aus des del
Puig Castellar, al Parc de la Serralada de

Marina (20 de setembre, de 9.30 a 13.30
h) o els tradicionals anellaments d’aus
(4 d'octubre, de 10 a 14 h, al Parc Fluvial
del Besòs).

Setmana de la mobilitat sostenible

També, amb motiu de la celebració de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, que té lloc del 16 al 22 de setembre, s'ha organitzat un taller de construcció d’un cotxe solar (20 de setembre, a
les 11.30 h, a Ecometròpoli).
D'altra banda, s'han programat tallers
dedicats a la vida d'animals com són les
marietes (20 de setembre, 11.30 h, a la
Jugatecambiental del Parc del Molinet);
les formigues (17 d'octubre, a les 11.30
h, a l'Aula ambiental de Can Zam Isabel
Muñoz), o els eriçons (25 d'octubre,
a les 11.30 h, a Ecometròpoli), entre
d'altres.
Inscripcions: al Centre d’Educació
Ambiental Ecometròpoli per telèfon:
618 007 230. L' horari d’atenció al públic
és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Segons l'AMB, l'augment de la factura es
deu a la combinació de l'increment del
consum d'aigua durant el confinament i els
mesos de pandèmia, i al fet que els treballadors d'AGBAR no han pogut fer la lectura
manual dels comptadors que no són digitals. És per això que la companyia pot haver
realitzat una estimació incorrecta. A més,
en alguns casos, l'augment de consum s'ha
facturat acumulat en la factura última del
mes de juliol, cosa que ha suposat un salt en
els trams de facturació. Aquest fet provoca
que com més m3 d'aigua es consumeixin
més car és el seu preu.
L'Ajuntament, que forma part de l'AMB,
està fent seguiment d'aquest tema.
L'entitat metropolitana ha demanat a la
companyia que revisi d'ofici les factures
als seus clients.
Recomanem a la ciutadania realitzar la
corresponent reclamació a la companyia,
si estima que s'ha produït una facturació
incorrecta. En aquest cas, AGBAR procedirà a revisar els trams estimats i a re
facturar el consum descomptant l'import
incorrecte en les següents factures. Telèfon d'atenció al client d'AGBAR:
935 219 777 (laborables de 9 a 20 h).

Anunci
El primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç
i Mobilitat, amb número de Resolució
5.814, va donar compte de la finalització de l’operatiu de tall de carrers a la
circulació de vehicles a motor establert
per garantir el distanciament físic entre
la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet en data 2 de juliol de 2020, ja que
les principals circumstàncies que el van
motivar van desaparèixer amb la finalització de l’Estat d’Alarma.

farmàcies
Divendres 11
Dissabte 12
Diumenge 13
Dilluns 14
Dimarts 15
Dimecres 16
Dijous 17

Juli Garreta, 14
Beethoven, 25
Av. Sta. Coloma, 58
Milà i Fontanals, 79
Av. Generalitat, 226
Av. Catalunya, 33
Mn. J. Verdaguer, 107

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.

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
Los vehículos más contaminantes que circulen
por la ZBE serán sancionados a partir del día 15
A partir del próximo martes 15 de septiembre, los coches y motos
más contaminantes, a los que no les corresponde la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tránsito (DGT), que circulen

por la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona, serán sancionados con multas que parten de los 100 €, y que podrán
incrementarse en un 30 % en caso de reiterar la infracción.

Euro 4 (normalmente, matriculados antes
del 2005 o 2006). Así como motocicletas y
ciclomotores (L), anteriores a la norma Euro
2 (matriculados antes de 2003).

Moratorias para autónomos

En un principio, el régimen sancionador
de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)
entraba en vigor el pasado 1 de abril pero el
decreto de Estado de Alarma, a causa de la
pandemia por la Covid-19, obligó a posponerlo hasta este 15 de septiembre. Así pues,
a partir del próximo martes, comenzarán a
aplicarse las primeras sanciones a aquellos
vehículos que incumplan la normativa.

Vehículos afectados

La restricción al tránsito en la ZBE de los
vehículos más contaminantes se lleva a
cabo los días laborables, de 7 a 20 h. Los
vehículos afectados por esta restricción son
los coches (M1), las motocicletas y ciclomotores (L) a los que no les corresponde el
distintivo ambiental de la DGT. Es decir:
coches de gasolina anteriores a la norma
Euro 3 (habitualmente, matriculados antes
del 2000) y los diesel anteriores a la norma

El dia 14 obriran les quatre
biblioteques de la ciutat
A partir d'aquest dilluns obre al públic la
Biblioteca de Can Peixauet. Així doncs, ja
estaran obertes les quatre biblioteques de
la ciutat en aquests horaris: Central
(dimarts i divendres, de 10 a 14 h, tardes
de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h);
Fondo (tardes de 15.30 a 20.30 h.
Divendres, de 10 a 14 h); Singuerlín (de
dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h.
Dimecres, de 10 a 14 h), i Can Peixauet
(de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h.
Dijous, de 10 a 14 h). Cita prèvia a:
www.bibliotecavirtual.diba.cat

Aunque el día 15 entra en vigor el régimen
sancionador, hay vehículos sin derecho a la
etiqueta ambiental que podrán acogerse a
diversas moratorias. Pueden circular sin ser
sancionados:
• Las furgonetas (N1), hasta el 31 de marzo
de 2021.
• Los camiones (N2 y N3) y pequeños autobuses (M2), hasta el 30 de junio del 2021.
• Los autobuses y autocares grandes (M3)
de transporte colectivo, hasta el 31 de
diciembre de 2021.
• Asimismo, los trabajadores autónomos con rentas bajas podrán circular
por la ZBE con sus coches o motocicletas
sin etiqueta ambiental hasta el 31 de marzo
del año que viene. Además, se les aumenta
el umbral económico para poder acogerse
a esta moratoria: sus ingresos han de ser
inferiores a dos veces el Iprem en vez de las
1,1 veces inicialmente previstas.
Por otro lado, pueden circular por la ZBE
Rondas de Barcelona los vehículos para
personas con movilidad reducida (VPMR),
los servicios de emergencias (policía,
bomberos, ambulancias) y los servicios
esenciales (médicos, funerarios) aunque
no les corresponda el distintivo ambiental, siempre que estén dados de alta en el
Registro metropolitano.

Un 15% menos de contaminación

La ZBE se ha puesto en marcha para
mejorar la calidad del aire y la salud de la
ciudadanía. Se calcula que, con esta iniciativa, se reducirán un 31% las emisiones de dióxido de nitrógeno y un 39% las
partículas en suspensión. En concreto, en
15 años, se prevé reducir ambas emisiones en un 30%.

La ZBE es un área de más de 95 km2,
situada en el interior de las Rondes, que
engloba cinco municipios vecinos:
Barcelona (excepto la Zona Franca
industrial, Vallvidrera, Tididabo i Les
Planes), Sant Adrià del Besòs, l'Hospitalet de Llobregat y parte de los municipios de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.
¿Se puede circular por las rondas?
La ronda de Dalt y la ronda Litoral están
libres de restricciones. Todos los vehículos (incluidos los más contaminantes, a
los que no les corresponde el distintivo
ambiental) pueden circular. Sin embargo, no está permitido tomar una salida
y desplazarse por las calles de la ciudad
que están incluidas dentro de la ZBE.
10 autorizaciones anuales
Los turismos, motos y ciclomotores más contaminantes a los que no
corresponda el distintivo ambiental
de la DGT podrán pedir al AMB una
autorización de 24 horas para circular,
con un máximo de 10 autorizaciones
al año, a través del Registro metropolitano de vehículos extranjeros y otros
vehículos autorizados.
Info sobre el registro de autorizaciones:
www.zberegistre.ambmobilitat.cat
Se puede comprobar qué distintivo ambiental le pertoca a cada vehículo en las
páginas webs de la Direcció General de
Trànsit (DGT), del Ajuntament de Barcelona i de l'AMB.
Toda la info en: www.zbe.barcelona

Suspès l’acte d’ofrena floral a
la senyera amb motiu de la Diada
privades a un màxim de 10 persones,
enguany, l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet ha decidit suspendre la
tradicional ofrena floral col·lectiva
d’homenatge a la senyera que es realitza
per commemorar la Diada Nacional de
Catalunya, l'onze de setembre.
La previsió de concentracions de persones amb motiu d'aquesta celebració
no permetria complir amb la normativa
sanitària vigent i, per tant, evitar el
possible contagi pel coronavirus entre les
persones assistents. Cal extremar, entre
totes i tots, les mesures de protecció per
evitar la transmissió del virus.

Nou horari de l’OIAC
A partir del 14 de setembre, l’horari de
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
(OIAC) serà, de dilluns a divendres, de 9
a 14.30 hores, amb atenció exclusivament
amb cita prèvia, que es pot demanar al
telèfon 93 462 40 90.
Si per qualsevol motiu no podeu acudir
a la cita que ja teniu a l' OIAC, si us plau,
anul·leu-la trucant al telèfon de Cita Prèvia
(93 462 40 90). Una altra persona la podrà
aprofitar. Gràcies.

¿Qué es la ZBE?

A conseqüència de la situació d'excepcionalitat derivada de la pandèmia de la
Covid-19 i de la regulació aprovada pel
Govern de la Generalitat de Catalunya
que limita les activitats públiques i

Enguany, la Corporació municipal,
en nom i representació de tota la
ciutadania, farà l’homenatge institucional a la senyera, sense públic
i de manera reduïda, en el decurs
de la Diada Nacional de Catalunya
2020. Agraïm la vostra comprensió
i col·laboració, i esperem retrobar-nos l'any vinent en la Diada
Nacional de Catalunya 2021.

Sessió en línia sobre
economia social i solidària
de l'Ateneu Cooperatiu del
Barcelonès Nord
L’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès
Nord, del qual forma part l’empresa
municipal Grameimpuls, organitza per als
dies 17 i 18 de setembre (de 10 a 12 hores)
una sessió sobre economia social i solidària (ESS) adreçada a personal tècnic
dels ajuntaments i entitats del territori. El
taller té com a objectiu donar a conèixer el
cooperativisme i l’ESS a través
d’experiències referents del Barcelonès
Nord. La sessió anirà a càrrec de Labcoop.
El seminari s’ofereix en format online.
Per a més informació, us podeu posar en
contacte amb Grameimpuls per correu
electrònic a ateneu@grameimpuls.cat,
o per telèfon al 93 466 52 24. Uns dies
abans, les persones inscrites rebran
l’enllaç amb les instruccions per connectar-se a la formació.

Balanç del servei d’atenció
telemàtica d’ocupació
El servei d’atenció telemàtica
d’ocupació de Grameimpuls ha realitzat
45 assessoraments —27 entrevistes i 18
tutories per videotrucada— durant el
primer mes de funcionament i ha atès 27
persones. Per rebre l’assessorament cal
que les persones interessades entrin a la
pàgina web www.grameimpuls.cat i
demanin cita prèvia.
L’horari d’atenció és de 9 a 14h i de 15 a
19 h i es pot escollir si es vol ser atès/a
per telèfon o per videotrucada. Per
dubtes o aclariments, truqueu al 93 466
15 65 o bé envieu un correu electrònic a
informacio@grameimpuls.cat.

Monogràfics sobre
digitalització per a dones
Els dimecres 16, 23 i 30 de setembre,
de 9.30 a 13.30 hores, s’han programat
tres monogràfics presencials dedicats a
la digitalització i adreçats a les dones del
territori. Les sessions es realitzaran a
l’espai del Club de Feina de Can Xiquet
(c. de Rafael Casanova, 40) prèvia
inscripció en línia (www.grameimpuls.
cat, apartat 'formació').
Els monogràfics estan dedicats a les TIC
(navegació per internet, correu electrònic...), l’ofimàtica, el certificat digital i els
smartphones i tauletes. Per a dubtes, podeu
trucar al 93 466 15 65.

Crida de voluntariat per
a l’Open House 2020
Per vuitè any consecutiu, la nostra ciutat
participarà en el festival d’arquitectura 48h
Open House BCN, que se celebrarà els dies
24 i 25 d’octubre. Com a edicions anteriors,
es fa una crida a totes les persones interessades a participar-hi, com a voluntàries, per
tal que s’inscriguin al web
www.48hopenhousebarcelona.org/
fes-te-volsohb.
L' Open House, que enguany arriba a l’11a
edició, fomenta l’arquitectura com un tret
cultural important i obre les portes d’edificis
públics i privats emblemàtics perquè puguin
ser visitats, alguns dels quals són de Santa
Coloma de Gramenet. Tot plegat és possible
gràcies a les més de mil persones voluntàries
i col·laboradores que s’hi impliquen.
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la ciutat
'Rodalies Nord'
de Bernat Barris
a Can Sisteré

El Museu acull una exposició en línia
sobre la Festa Major d'Estiu
d’estiu, els actes celebrats a les festes
majors que van tenir lloc durant el
franquisme i, per últim, la recuperació
de la Festa Major de Santa Coloma de
Gramenet com un esdeveniment popular
a partir de l'arribada de la democràcia,
l'any 1976.

Programes de Festa M ajor

També, es presenten els programes de
la festa major de cada any, les seves
portades i els actes que s’hi celebraren,
els quals es complementen amb algunes
fotografies i vídeos que permeten, en el
seu conjunt, endinsar-se en els darrers
cent anys de festes.

El proper dijous 17 de setembre s’obre al
públic l’exposició «Rodalies Nord» al Centre
d’Art Can Sisteré. Una proposta pictòrica
paisatgista del jove creador Bernat Barris
que tematitza els marges urbans metropolitans; són escenaris absents de grandiloqüència, atípics, llocs residuals que acullen
les infraestructures necessàries per al
desenvolupament del nostre dia a dia i pels
quals transitem quasi sense adonar-nos de
la seva existència. Barris dedica una sala
als entorns de Santa Coloma i, entre
polígons, murs, grafits, ponts i dipòsits,
apareixen, al fons, fragments tan propers i
quotidians per a nosaltres com Can Franquesa o Les Oliveres.
Després del tancament per motiu de la
Covid-19, Can Sisteré reobre les seves portes amb mesures de seguretat sanitàries
i control d’accés de públic. L‘exposició
«Rodalies Nord» es podrà visitar fins a
l’1 de novembre en l’horari habitual de
l’equipament; de dimarts a dissabte, de 17
a 21 h, i dissabtes i diumenges, d’11 a 13 h.

Nou horari d'inscripció al
Centre de Normalització
Lingüística L'Heura
El Centre de Normalització Lingüística
L'Heura, que ha engegat aquest setembre
la seva activitat —tant amb cursos
presencials com amb una oferta ampliada de formació en línia—, ha efectuat
canvis en el seu calendari d'inscripcions:
• Del 14 al 16 de setembre, s'hi podran inscriure els antics alumnes.
• Del 17 al 23 de setembre, podrà
apuntar-s'hi el nou alumnat.
La matrícula es farà per Internet a través de
la pàgina web: www.cpnp.cat
També, es pot contactar amb el centre, en
horari de 9 a 13.30 h, per mitjà de:
• Correu: santacoloma@cpnl.cat
• Telèfon: 93 468 40 48

Por las pensiones
El próximo lunes, día 14 de septiembre,
Marea Pensionista de Santa Coloma de
Gramenet convoca a todas las personas
a asistir a una concentración, en defensa
del sistema público de pensiones, en la
plaza de la Vila, a las 11 h.
Será necesario mantener la distancia de
seguridad y usar la mascarilla.

Tots aquests documents, conservats la
majoria al fons Museu, són aportacions
d’entitats o particulars i fruit de la
recerca. Enguany, es posen a l’abast de
la ciutadania virtualment a causa de la
pandèmia.
D’entre aquests documents, té especial rellevància el llegat de programes de festa
major del folklorista local Joan Pairó, el
qual ha permès fer aquesta exposició.

A portacions ciutadanes

Des del passat 4 de setembre, el Museu
Torre Balldovina proposa una exposició en
línia sobre la Festa Major d’Estiu de Santa
Coloma; la festa de retrobada de colomenques i colomencs després de les vacances,
que dona entrada a un nou curs. S'hi pot
accedir a aquesta mostra des de l’enllaç
www.festamajor.gramenet.cat

R ecorregut històric

La mostra s’inicia amb una breu pinzellada sobre el sorgiment i la història
d’aquesta festa major, ja centenària.
Per mitjà de tres blocs d'informació, les
persones visitants poden conèixer el
tarannà de les primeres festes majors

Activitat infantil: 'Pinta les nostres
tradicions populars catalanes'
Amb la voluntat de
donar a conèixer i
fomentar entre els més
petits les tradicions
populars catalanes de
Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament
presenta un material
lúdic i divulgatiu adreçat
als infants. La mainada
podrà descarregar-ho
des del web municipal
(www.gramenet.cat),
imprimir-ho i passar una
estona donant-li color.
Es tracta d’un conjunt
d’il·lustracions on es
troben representades
les colles, els grups i
les entitats de Santa
Coloma: Colla de Draconaires, Bruixes de Gramenet, Colla de Trabucaires, Colla Vella de Diables, Colla Jove
de Dimonis, Colla de Gegants i Capgrossos, Capgrossos del Raval, Colla Castellers de
Santa Coloma, Colla Castellera Laietans de Gramenet, Grup de Danses Triballcoloma,
Patronat Pro Aplec i Amics de la Sardana, Grup d’Havaneres Vela Llatina, Retumbatú i
Colla de Grallers.
Els dibuixos són de la il·lustradora colomenca Zulema Galeano (1978). Formada a
l’Escola de Disseny i Art Llotja i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb una llarga trajectòria professional com a il·lustradora de contes infantils, llibres de text, premsa, pàgines web, projectes del sector tèxtil i un gran nombre
d’exposicions de la seva obra.

La mostra, que neix amb la voluntat de
créixer amb noves aportacions ciutadanes, vol esdevenir una proposta de
gran valor documental i històric per a la
nostra ciutat.
En aquest sentit, si alguna persona disposa de documents sobre la festa major
(programes, fotografies, gravacions...)
i els vol cedir, ha de contactar amb el
Museu, a través del qüestionari que es
pot trobar a la mateixa pàgina web de la
mostra.

Seminari internacional
sobre l'explotació sexual

Amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional contra l'Explotació Sexual i
el Tràfic de Dones, nenes i nens, la CIBA,
l'Ajuntament i l’organització Feminicidio.
net, entre altres entitats, organitzen el
proper 21 de setembre (de 17 a 20 h), un
seminari internacional en línia, que
comptarà amb la participació de les dones
supervivents Amelia Tiganus, Graciela
Collantes i Claudia Quintero. Aquestes
ponents, veus de referència reconegudes a
tot el món, presentaran les seves propostes
per a l'abolició de la prostitució a Espanya.
Les persones interessades a inscriure-s'hi,
poden registrar-se a la sessió, de tres hores
de durada, al web de la CIBA. Es podran
fer preguntes a les ponents i participar a
l'enquesta d'opinió. També, es proporcionarà una guia de recursos amb material
bibliogràfic i articles de les ponents. Les
persones que no puguin assistir-hi, podran
accedir a la gravació del seminari, que
també es retransmitirà en directe.
Més info i inscripcions:
laciba.gramenet.cat

