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Santa Coloma contracta 106 persones en el
marc dels plans d’ocupació de ‘Treball als barris’
Són contractacions de sis mesos de durada
per a realitzar tasques de millora a la ciutat

Les accions pretenen millorar la inserció laboral de
col·lectius amb dificultats d'accés al mercat laboral

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través
de l’empresa municipal Grameimpuls, ha contractat
aquest mes de setembre 106 persones en situació d’atur
en el marc de la nova convocatòria dels plans
d’ocupació del projecte «Treball als barris».
Les contractacions tenen una durada de sis mesos i han
prioritzat aquells col·lectius que tenen més dificultats
per accedir al mercat laboral, com ara les persones més
grans de 45 anys, aturats/ades de llarga durada, persones amb diversitat funcional, en risc d’exclusió social,
immigrants, dones i joves.
En aquesta convocatòria es desenvolupen tres actuacions específiques a la ciutat. Són la de jardineria i
neteja urbana, que ha suposat la contractació de 30
persones que realitzaran tasques d’arranjament de les
zones verdes de Santa Coloma. El projecte «Treball
als barris» també inclou una actuació de millora de
l’entorn periurbà als barris centrals i als de la Serra
d’en Mena, amb 61 persones contractades, i una altra
destinada al manteniment d’edificis municipals, que ha
beneficiat a quinze persones de la ciutat. A més de les
contractacions, els plans estan concebuts per millorar
la formació i les competències de les persones participants i afavorir, així, la seva inserció laboral.

Perfil de les persones beneficiàries

Des del 2007

Pel que fa als perfils de les persones contractades, un
70,8% són majors de 45 anys; el 28,3% tenen entre 25 i
44 anys, i el 0,9% són menors de 25. Del total de persones
beneficiades, un 75,5% són homes i un 24,5%, dones.
Més enllà dels programes d’experienciació laboralplans d’ocupació, el projecte inclou altres actuacions
específiques de formació i inserció laboral adreçades
a dones i joves (a través de la Casa d’Oficis, programa
destinat a nois i noies d’entre 16 i 24 anys), així com
dispositius d’acompanyament a la inserció laboral.

El projecte arriba aquest 2020 a la tretzena edició. Vinculat a la convocatòria de subvencions de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya, es va posar en marxa
l’any 2007 per millorar i dinamitzar la situació econòmica i social dels barris de la Serra d’en Mena (Fondo,
Santa Rosa, Safaretjos i Raval) i dels barris centrals. Des
d’aleshores, més de 10.000 persones en situació d’atur
s’hi han beneficiat.

«Treball als barris» té un doble objectiu. D’una banda,
promoure la formació professional de les persones participants i fomentar la igualtat d’oportunitats i, de l’altra,
millorar la ciutat en termes de dinamització econòmica,
cohesió social, accessibilitat i qualitat ambiental. Aquests
plans d’ocupació es desenvolupen als barris centrals de
Santa Coloma i als de la Serra d’en Mena.

Generando
empleo por
la mejora de
los barrios

Aquesta iniciativa es du a terme amb la implicació del
teixit social i empresarial local i ofereix a molts colomencs i colomenques noves oportunitats en matèria
de formació i ocupació. Aquest projecte de desenvolupament local està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball,
Assumptes Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i
l’Ajuntament de Santa Coloma.

Ahora, más que nunca, desde las instituciones públicas y gobiernos debemos sumar esfuerzos para combatir
el paro y mejorar las oportunidades de la ciudadanía. La pandemia ha dejado en situación de vulnerabilidad a
muchas familias colomenses, por las que estamos luchando, sin descanso, para que salgan adelante.
Dentro del pacto que firmamos este verano con las fuerzas políticas locales, ponemos en marcha un plan de ocupación que forma parte del proyecto «Treball als barris», con el objetivo de ayudar a las personas que más problemas están teniendo para acceder al mercado laboral, más ahora con esta dura crisis social y económica que vivimos por los efectos de la Covid-19. En este sentido, hemos contratado a 106 colomenses para realizar actuaciones
de mejoras de los barrios, que trabajarán en ámbitos como la limpieza urbana, la jardinería, la mejora del entorno
periurbano de los barrios centrales y los de Serra d’en Mena —Fondo, Santa Rosa, Raval y Safaretjos— y en el
mantenimiento de los edificios municipales.
Con este proyecto queremos favorecer la formación y mejorar la ocupabilidad de los y las colomenses, especialmente de las personas mayores de 45 años, personas en paro de larga duración, mujeres y jóvenes, que son
los colectivos que sufren más dificultades de acceso a un trabajo. Sin olvidarnos de reimpulsar el crecimiento
económico sostenible en nuestra ciudad, aspecto fundamental sobre todo en el marco actual de incertidumbre.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet

www.gramenet.cat

Las personas contratadas tendrán la oportunidad de trabajar por y para la mejora de Santa Coloma de Gramenet, en un
proyecto que cambia vidas y en el que seguimos creyendo firmemente desde el equipo de gobierno que presido.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Més seguretat, més civisme
El 3 de juliol es va posar en marxa la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la Policia Local. En dos mesos
de servei, els resultats són molt destacables: un treball de molta intensitat i eficaç contra la delinqüència, en molts
casos gràcies a la col·laboració indispensable de la ciutadania. S’han identificat 830 persones, s’han denunciat 162
persones per tinença o consum de drogues, 19 detencions per delictes, 35 infraccions de les ordenances municipals o la recuperació de 8 habitatges durant ocupacions « en calent». Són xifres que demostren l’impacte i l’eficàcia
de la USIR, la qual s’hi suma a la capacitat resolutiva de les patrulles de la Policia Local, distribuïdes en els torns
ordinaris. Hem fet una aposta ferma i decidida per la seguretat pública i la policia de proximitat. També, s’ha de
posar en valor disposar d’una unitat policial especialitzada com el GIP (Grup d’Informació i Prevenció), que actua
en determinades tasques policials i contribueix a la prevenció de molts fets delictius a la nostra ciutat.
La seguretat a la nostra ciutat s’ha vist reforçada recentment per la incorporació de 18 nous agents de Policia
Local i 13 de Mossos d’Esquadra. Feia mesos que Núria Parlon havia exigit al llavors conseller d’Interior, Miquel
Buch, l’ampliació de la dotació policial a Santa Coloma i així s’ha aconseguit. Precisament, la col·laboració amb
Mossos i amb Policia Nacional és un dels altres eixos de la reducció dels delictes a la nostra ciutat. Però no ens
quedem aquí. Estan aprovades les bases per proveir la Policia Local de 15 agents més i de 8 comandaments.
Una nova ampliació d’una plantilla de grans professionals que millorarà encara més la convivència als nostres
carrers, perquè estem convençuts que la seguretat pública és la garantia plena perquè la ciutadania gaudeixi
de drets i de llibertats.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

Stop okupas
Hemos vivido un verano intenso en nuestra ciudad en lo relativo a inseguridad y otras problemáticas habituales.
En julio veíamos como cientos de vecinos se manifestaban en nuestras calles pidiendo más seguridad y ahora, en
septiembre, hemos tenido que ver cómo en programas de difusión nacional se hacían reportajes sobre la inseguridad de Santa Coloma.
Problemas que siguen sin afrontarse de forma efectiva desde el gobierno del PSC, como sucede también con otros
temas como la okupación que está causando graves problemas de convivencia en nuestros barrios. Aunque no se
quiera hablar desde el gobierno, aunque desde Cs somos conscientes de que no sólo hay que hacer frente a estas
situaciones a nivel local, los problemas están ahí y Ciudadanos no va a dejar de estar al lado de los vecinos.
Desde Cs vamos a presentar una moción en el Pleno de septiembre para combatir, también desde nuestro Ayuntamiento, a los okupas que hacen que la vida para algunos vecinos sea una pesadilla; somos el único partido que
hace frente de verdad a este problema y ya hemos registrado, además de propuestas locales, una ley para echar
de forma exprés a los okupas, aumentar las penas y, modificaciones legislativas, para dotar a las comunidades de
vecinos de herramientas legales suficientes para frenar esta lacra. En Cs tenemos claro que hay que combatir estas
situaciones, aunque otros intenten blanquearlas o no actúen, es un problema que afecta a más municipios, pero
en nuestra ciudad incluso hay edificios okupados en la misma plaza de la Vila, parando proyectos urbanísticos
municipales que debían haber empezado hace meses. ¿A qué esperamos para actuar?

ECP

Inici de curs amb feina pendent

Núria
Larroya
Portaveu

A Santa Coloma hem signat recentment un Pacte per a la Reconstrucció amb l’objectiu de fer front a la situació creada
amb mesures excepcionals. No es tracta de bones paraules o de polítiques d’aparador, aquestes mesures han d’arribar
a una població que pateix i que espera de les administracions, no sols consensos i acords de mínims, sinó actuacions
que ajudin a dignificar les seves vides. I un dels problemes que més preocupen és la tornada a les escoles. La Generalitat i, en concret, el Departament d’Educació ha fet una gestió més que millorable de la tornada a les escoles i
no és acceptable que tota la responsabilitat caigui en els i les mestres, pares i mares, mentre que no es posen els
recursos necessaris per a una tornada segura. L' educació és un element clau en la cohesió social, i garantir aquest
dret és fer política real de progrés.

Aquests darrers mesos han estat sens dubte un repte per a tota la societat. Covid-19, confinament, estat
d’alarma, pandèmia, aturada econòmica, ERTOS... aquesta incertesa, i en moltes ocasions desinformació, ens
ha afectat en el nostre dia a dia d’una manera que sols fa uns mesos pensàvem que era cosa de ciència ficció.
Han estat sis mesos molt durs, especialment per a moltes famílies de Santa Coloma, que ja vivien en situació de
precarietat derivada de la crisi del 2008 i que això els hi ha suposat un greu trasbals.

A Santa Coloma encara tenim molts reptes per aconseguir, amb espais educatius sense finalitzar. Treballem
des de la política perquè els colomencs i colomenques mantinguin la confiança en les institucions, vetllarem
pel compliment dels acords i així no deixar a cap persona enrere.

ERC
Gemma
Espanyol
Portaveu

L'Ajuntament sempre obert
L' Ajuntament és la casa del poble i l’administració més propera a la ciutadania. En aquests moments, la principal
porta d’entrada és l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), que dona els serveis d’informació general de
la ciutat, de gestions i tramitacions, tan necessàries i importants com les relacionades amb el padró, accés a ajuts
de serveis socials, recursos administratius, sol·licituds de llicències, permisos, autoritzacions…
Actualment, l’OIAC està col·lapsada. Per ser atesa, cal demanar cita prèvia. Una mesura que hauria d’agilitzar i
oferir més comoditat a la ciutadania; el cert és que quan aconsegueixes contactar-hi et donen cita d’entre 20 i 30
dies vista. Una situació que genera la desesperació de la ciutadania, pel circuit tant lent i tortuós que han de passar
per a ser ateses, molt d’elles amb terminis administratius que han de complir, i a causa de la manca de resposta de
l’administració se’ls caduquen els tràmits. La situació també té conseqüències per als empleats públics, ja que són
els que pateixen, en primera persona, la desesperació de la ciutadania.
Demanem al govern de la ciutat, noves contractacions per dotar de més recursos humans i telemàtics a l’OIAC, i així
poder ampliar l’horari d’atenció totes les tardes, i adaptar-se millor als horaris de la ciutadania.
També serà necessària la implantació real de la finestreta única per a comerç i empreses, una aposta real i decidida a la
digitalització de l’administració, per la implantació de tràmits telemàtics que no requereixin necessàriament la presencialitat, entre altres. Treballarem perquè l’Ajuntament estigui sempre obert.

Atenció telemàtica
d'El Síndic a Santa Coloma
El 23 de setembre l’equip del Síndic
de Greuges de Catalunya farà atenció
telemàtica a Santa Coloma de Gramenet.
S'atendrà les persones que vulguin fer
consultes o presentar queixes sobre una
actuació de l’Administració pública i també sobre les empreses que presten serveis
d’interès general (llum, aigua, gas, etc.)
Les visites s’atendran per videotrucada o
telefònicament. Prèviament, cal concertar l’entrevista trucant al telèfon gratuït
900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat

Horari de l’OIAC
Des del 14 de setembre, l’horari de
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
(OIAC) és, 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.

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)

farmàcies
Divendres 18
Dissabte 19
Diumenge 20
Dilluns 21
Dimarts 22
Dimecres 23
Dijous 24

Major, 46
Anselm Riu, 24
Florència, 45
Mas Marí, 56
Mn. Camil Rosell, 67-69
Dr. Ferran, 11
Irlanda, 53

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
El Seminari internacional sobre l’explotació sexual
comptarà amb l’assistència virtual de 2.000 persones
El dilluns, 21 de setembre, de 17 a 20 h,
tindrà lloc el seminari virtual «Supervivents d'explotació sexual: propostes per
a l'abolició de la prostitució», organitzat
per La CIBA, espai de recursos per a
dones, innovació i economia feminista,
l’Ajuntament i l’organització Feminicidio.
net, entre altres entitats. Se celebrarà en el
marc de la commemoració del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic
de Dones, nenes i nens, i hi ha previst que
hi assisteixin unes 2.000 persones.
Les ponents del seminari seran les dones
supervivents Amelia Tiganus, Graciela
Collantes i Claudia Quintero, veus de
referència reconegudes a tot el món, que
presentaran les seves propostes per a
l’abolició de la prostitució a Espanya, com
una qüestió de drets humans que afecta a
totes les dones, i des del marc jurídic
internacional, que obliga els estats a
implementar lleis i polítiques públiques
contra l’explotació sexual.
Els objectius són denunciar i sensibilitzar a
la ciutadania sobre com afecten els fluxos
migratoris a les dones del sud, i del risc que
tenen a ser captades per les xarxes proxenetes amb fins d’explotació sexual a països com
Espanya, que és el tercer en el rànquing de
demanda de prostitució, segons les Nacions
Unides; impulsar un full de ruta cap a una
Llei Abolicionista, i cooperar internacionalment per evitar el tràfic de persones.

Ciutat pionera

L' Ajuntament ha estat un dels impulsors de
la Xarxa de Ciutats Lliures de Tràfic de
Dones, Nenes i Nens destinats a la prostitució, de la que forma part des del gener
del 2016. Són múltiples les accions de sensibilització i les propostes per avançar cap
a l’abolició organitzades des d’aleshores al
municipi. En l’actualitat, l’alcaldessa Núria
Parlon exerceix el càrrec de co-coordinadora de la Red Estatal de Municipios Libres de
Trata y Explotación Sexual.

LES XIFRES
• Més de cinc milions de dones són víctimes
de tràfic amb fins d’explotació sexual (ONU).
• Per cada víctima registrada n’hi ha almenys
20 que no apareixen en les estadístiques
(UNODC).
• Espanya és el tercer país en el rànquing
mundial de demanda de prostitució (ONU).
• El 98% de les víctimes de tràfic sexual
són dones i nenes (UNODC). Els traficants
s’aprofiten d’aquelles més vulnerables i
marginades.

Les inscripcions romandran obertes
fins a una hora abans de l'inici del seminari, i totes les persones assistents podran
fer preguntes a les ponents i participar en
l’enquesta d’opinió. També, se’ls proporcionarà una guia de recursos amb material
bibliogràfic i articles de les conferenciants.

La Policía Local ha
tramitado más de 50
denuncias por botellón

Reforç del servei de neteja interior
a les escoles de primària

Desde el pasado 1 de julio, la Policía
Local ha puesto 52 denuncias por consumo
de alcohol en la vía pública, en cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Des del passat 14 de setembre, en què
es va donar inici al curs escolar,
l'Ajuntament està reforçant el servei de
neteja interior de les escoles de primària
amb l’ampliació d’una operària a jornada
sencera per centre. En total,
s’incrementaran unes 11.000 hores de
servei en 23 escoles i 3 escoles bressol. El
cos municipal total serà aproximadament
d'uns 200.000 €.

Inscripcions gratuïtes a:
laciba.gramenet.cat
Les persones que no s’hagin inscrit, poden seguir la
retransmissió en directe a través del web i Facebook
de La CIBA, o accedir a la gravació del seminari,
que estarà disponible, després de la celebració de
l’esdeveniment, en la mateixa web.

També, es realitza una desinfecció diària
dels accessos a les escoles i s'ha augmentat l'equip d'agents cívics per facilitar les
entrades i sortides als centres escolars.
Així mateix, s'han cedit espais públics,
com places i parcs, per al seu ús com a
zona d'esbarjo, per tal de permetre a
l'alumnat mantenir les distàncies físiques
de seguretat.

Recordamos que la Generalitat de Catalunya prohíbe la concentración de más de
10 personas para el consumo de comida y
bebida en la vía pública.

Seran els dies:
• 24 de setembre (Festa de la Mercè)
• 24 de maig (segona Pasqua)

La verema 2020 a la Vinya d’en Sabater ja
ha finalitzat. Els i les alumnes de la Casa
d’Oficis han estat les persones encarregades
de la recollida de raïm, que enguany s’ha
avançat unes setmanes a causa de la climatologia. El procés s’ha realitzat amb totes les
mesures de seguretat. Durant la primera
jornada s’ha recollit raïm de les varietats
garrut (monestrell) i pansa blanca (xarel·lo).
A la segona jornada s’ha fet el mateix amb la
varietat picapoll blanc. Aquest any, el míldiu
—una espècie de fong que afecta a les
plantes— ha atacat els ceps de garnatxa
negra, deixant-los sense producció.
Aquest mes de juliol, la Unió Europea va
aprovar la incorporació de Santa Coloma de Gramenet i la Vinya d’en Sabater
a la zona geogràfica de la Denominació
d’Origen (DO) Alella. Aquesta incorporació permetrà potenciar l’enoturisme,
fomentar el coneixement de l’entorn natural i fer difusió del projecte experimental
i de recuperació vitivinícola. Aquesta és la
quarta verema a la Vinya d’en Sabater.

Obre la mostra 'Catalunya,
Terra Cooperativa’
Dimarts 22 de setembre (18 h) s’inaugura
la mostra «Catalunya, Terra Cooperativa» ,
que es pot visitar fins al 25 d’octubre al
Museu Torre Balldovina. L' acte serà en
format virtual i anirà a càrrec de la tinenta
d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis
Interns, Treball, Universitats, Innovació i
Transparència i presidenta de Grameimpuls,
Blanca Padrós, i de la tinenta d’alcaldessa de
l’àrea de Participació Ciutadana, Cultura i
Esports, Petry Jiménez. L’exposició fa un
recorregut per l’economia social i solidària a
través de plafons informatius. La mostra
està organitzada per la Comissió de la
Memòria Històrica i Prospectiva de la
Fundació Roca Galès i és una activitat més
impulsada per l’Ateneu Cooperatiu del
Barcelonès Nord, del qual forma part
Grameimpuls, per fomentar l’economia
social i solidària al territori.

Formació empresarial
a l’octubre

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

La seu colomenca de la Universitat
Nacional d’Educació a Distància (UNED) té
obert, fins al 22 d’octubre, el període de
matriculacions per al curs 2020-2021.
L’oferta d’estudis d’enguany inclou els graus
de Psicologia, Educació Social, Pedagogia,
Dret i Treball Social, així com el curs d’accés
per a majors de 25 i 45 anys. La UNED
compta, a més, amb el centre universitari
d’idiomes a distància (anglès B1). Més
informació a www.unedbarcelona.es, al
telèfon 93 468 28 19 o a través del correu
electrònic info@santa-coloma.uned.es

Finalitza la verema a
la Vinya d’en Sabater

D’altra banda, a l’octubre passat, l' Ajuntament va organitzar les Jornades «Ni putes
ni princeses, dones lliures» sobre l’abolició
de la prostitució i l’explotació sexual, arran
de les quals es va aprovar, el 5 d’octubre,
la Declaració de Santa Coloma per
l'abolició de la prostitució i l'explotació
sexual, que contempla la prostitució com
«una institució patriarcal que s’apropia dels
cossos, la sexualitat i la vida de les dones i les
nenes» i com «una de les manifestacions més
extremes de la violència masclista en totes
les seves dimensions».

Estas infracciones pueden ser de dos tipos,
en función de las molestias que puedan
generar: «Consumo de bebidas alcohólicas que causen molestias a personas que
utilicen el espacio público y a los vecinos»,
o «Consumo de bebidas alcohólicas que
alteren gravemente la convivencia ciudadana». Y las sanciones pueden ir desde los
90 € (infracciones leves) hasta los 120 €
(infracciones graves).

Obert el període de
matriculacions a la UNED

Homenatge institucional de la corporació municipal a la Senyera

L'alcaldessa, Núria Parlon, i els representants dels grups municipals del PSC, En
Comú Podem i ERC Gramenet, així com la Defensora de la Ciutadania, van assistir a
l'acte d'homenatge institucional a la Senyera que va tenir lloc el passat 11 de setembre, a la plaça de la Vila. Enguany, es va fer sense públic a conseqüència de la situació
d'excepcionalitat derivada de la pandèmia de la Covid-19. Per aquest motiu, l' Ajuntament va decidir suspendre la tradicional ofrena floral col·lectiva que es realitza per
commemorar la Diada Nacional de Catalunya.

Grameimpuls programa a l’octubre tres
accions formatives adreçades a persones
autònomes i emprenedores: «Facebook i
WhatsApp per a negocis» (1, 6 i 8 d’octubre
de 15 a 19.30 h); «Ets autònom/a?
Informa’t de totes les novetats Covid-19»
(19 i 21 d’octubre de 16 a 18 h) i «Com
dissenyar una campanya d’email màrqueting des de zero a través de mailchimp» (28
d’octubre i 4 de novembre de 15.30 a
19.30 h). La formació, que és gratuïta i en
línea, està enfocada a ajudar els emprenedors i emprenedores a adaptar-se al màxim
al nou entorn Covid-19. Les persones
interessades han de realitzar la inscripció a
través de la nostra pàgina web (www.
grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’). Per
a dubtes, podeu trucar al 93 466 52 24.
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la ciutat
Mostra Internacional
de cinema gai i lesbià

Torna l'activitat esportiva a les instal·lacions
municipals amb protocols de seguretat
• Aforament limitat d’esportistes i acompanyants en els entrenaments.
• Ús restringit dels vestuaris per als i les
esportistes.
• Aplicació dels protocols establerts per les
diferents federacions.
• Seguiment dels protocols sanitaris
Covid-19: s'han de respectar les mesures
d'higiene (mascareta, gel i manteniment
de la distància física).

Enguany, a causa de les circumstàncies
produïdes per la pandèmia de la Covid-19,
L' Ajuntament i el Casal Lambda han
organitzat una edició especial del Festival
Fire en format digital, amb la visualització
de les pel·lícules My days of mercy i Los
Fuertes, el 19 i 20 de setembre. Una
programació que vol posar de manifest la
necessitat de continuar narrant històries
LGTBI al cinema i a la cultura per donarlos-hi reconeixement i visibilitat, i per
seguir reivindicant els drets LGTBI. Per
accedir a les pel·lícules, s’haurà de fer la
inscripció prèvia enviant un correu a:
lgtbi@gramenet.cat.

Ajuts per a l'alumnat
de l'Escola de Música
Les bases per a l'atorgament d'ajuts
econòmics a l'alumnat empadronat al
municipi i matriculat a l'Escola Municipal
de Música Can Roig i Torres, corresponents
al curs 2020-2021, van ser publicades al
Butlletí Oficial de la Província el passat 24
de juliol, i ara està oberta la convocatòria
per a totes les persones interessades. La
despesa màxima dels ajuts és de 5.000 €.
L’import de cada ajuda individual és
l’equivalent al 20% de la despesa total del
curs per part de la família, amb un límit
màxim de 250 € per a cada ajut.
La sol·licitud s'ha de presentar del
21 de setembre al 9 d’octubre a
l'OIAC. Per tal de tramitar-la, s'ha de
demanar cita prèvia. Es recomana fer-la
amb suficient antelació, per telèfon
(93 462 40 90), de 9 a 14.30 h, o al web
municipal: www.gramenet.cat.

Arriba la Setmana
Europea de la Mobilitat
Del 16 al 22 de setembre, se celebra la
Setmana Europea de la Mobilitat, que té
com a objectiu sensibilitzar la ciutadania
i promoure la mobilitat sostenible per
davant de la mobilitat motoritzada, sota
el lema «Per una mobilitat sense emissions». A Santa Coloma de Gramenet,
s'han organitzat les següents activitats:
• El taller de construcció d'un cotxe solar
a Ecometròpoli (20 de setembre, 11.30 h).
• La videoconferència en streaming «Noves tendències en mobilitat urbana i seguretat viària», que oferirà el cos de Mossos
d'Esquadra de l'especialitat de trànsit (22
de setembre, 18 h) i que s'emetrà a través
del canal de Youtube de l'Ajuntament
(www.youtube.com/user/CanalGramenet)
• La projecció de vídeos a les xarxes socials municipals per a la promoció d'una
mobilitat sostenible.

Els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/
ques i personal assistent han de portar
mascareta, així com els esportistes que no
estiguin realitzant activitat física. La mascareta és obligatòria per a tothom als accessos a les instal·lacions, espais i recintes
esportius, vestíbuls, vestidors i ascensors.
Amb la represa del nou curs, els equipaments esportius de Santa Coloma de
Gramenet ja estan en ple funcionament. Tot
està preparat per rebre a les i els esportistes
amb l’objectiu de garantir un esport segur i
lliure de Covid.

dictat diferents disposicions, per a totes les
edats i categories, per tal de minimitzar el
risc de contagi de la Covid-19.

Des del Departament d’Esports, s’han
programat i establert tots els protocols,
esportius, higiènics i sanitaris, per garantir les millors condicions per a la pràctica
esportiva. Conjuntament amb les respectives federacions i autoritats sanitàries, s’han

• Tots els partits i esdeveniments seran a
porta tancada.

Per tal de complir aquests protocols, cal
seguir les següents disposicions:

• Aforament limitat a les instal·lacions,
d'acord amb els protocols establerts per les
autoritats.

Inscripcions obertes a l'Escola
Popular d'Economia Feminista
El proper 6 d'octubre es donarà el tret de
sortida de la 12a edició de l'Escola Popular
d'Economia Feminista, que enguany es fa en
línia. L'Escola tornarà a crear un espai per
reflexionar, amb pensament crític i feminista, sobre temes com el treball de cura, el
funcionament de l’economia capitalista, les
relacions de poder, la colonialitat, la distribució de la riquesa, la comunitat, la sostenibilitat o la vulnerabilitat, entre altres.
Tal com afirmen des de l'organització,
l'Escola no és només un espai des d’on
compartir coneixements teòrics sobre economia feminista; és una pausa per pensarse, sentir-se i aprendre. Les persones
assistents podran treballar al voltant de
cinc mòduls temàtics durant cinc setmanes
(fins al 6 de novembre), i es podran compartir sabers, documents, experiències i

videoconferències (en les quals s'haurà
d’estar connectat els dimarts de 10 a 12 h).
La data límit per a inscriure's és el
proper dimecres, dia 23 de setembre.
Més informació a www.cooperació.org i a
economiafeminista@cooperaccio.org

La asociación Esport i Salut ofrece
un programa de actividades físicas
La asociación Esport i Salut inicia este
mes un programa de actividades físicas para
adultos. Las personas interesadas pueden
inscribirse a: gimnasia de mantenimiento (mañanas, de 9.15 a 11.15 h, en el
Polideportivo del Raval, y tardes, de 19 a
20 h en el gimnasio del colegio F. Segarra);
zumba (lunes y miércoles, de 18 a 19 h, en
el colegio F. Segarra); yoga (martes y
jueves, de 9 a 10.30 h, de 16.30 a 18 h y de
18 a 19.30 h, en el Casal de Can Mariner), y
Tai Chi (martes y jueves, de 18 a 19 h, en el
gimnasio del colegio F. Segarra). Información e inscripciones en el Polideportivo
Raval (c. Ginesta s/n, tel. 93 386 76 08).

Monitores y monitoras titulados

Por otro lado, la entidad necesita monitoras y monitores titulados en el área
del deporte para actividades físicas de
adultos y tercera edad, y actividades extraescolares deportivas infantiles (fútbol sala,
básquet, artes marciales, bailes infantiles,
zumba, patinaje, gimnasia rítmica, etc ).
Las personas interesadas han de presentar
un currículum en las oficinas de la entidad
ubicadas en el Polideportivo Raval (calle
Ginesta s/n), tel. 93 386 76 08 o enviando
un correo a esportisalut@yahoo.es.
Más información en:www.esportisalut.com

D'altra banda, cada practicant ha de lliurar
a l'entitat una declaració de responsabilitat on hi consti que durant els darrers 14
dies no s’ha tingut cap simptomatologia
compatible amb la Covid-19 i que no s'ha
conviscut o s'ha estat en contacte estret
amb persones positives. També, s'hi
compromet a informar de qualsevol canvi
en el seu estat de salut. Per últim, caldrà
que les entitats esportives presentin, al
Departament d’Esports, la corresponent
declaració responsable per poder fer ús de
les instal·lacions.

Exposició: fotografia
participativa i solidària

A partir d'avui, 18 de setembre (18 h), es
pot veure l'exposició en línia «La menstruació al Nepal: un turment cultural» , un
conjunt de fotografies fetes per la mateixes
protagonistes, que mostren com les dones
nepaleses viuen la menstruació si són
sotmeses a la tradició Chhaupadi, una
pràctica centenària que desterra a nenes i
dones a cabanes o coberts durant el seu
període. La fotògrafa Clara Garcia Ortés ha
impulsat aquesta mostra, que forma part del
cicle Fotografia Participativa i Solidària, del
Fons Joan Gomis de la Biblioteca Central,
organitzada per Territorios Libres amb el
suport de l’Ajuntament i la Diputació. Aquest
treball dona a conèixer el projecte Rato
Baltin Project, de Be Arsty, per tal d’afavorir
canvis en aquesta tradició. Es pot veure a:
www.gramenet.cat/SantaColomaCoopera

Por las pensiones
El próximo 21 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 Olimpo, a las 11 h. Será necesario
mantener la distancia de seguridad y usar
la mascarilla.

