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La soledad no deseada, tema de reflexión para
el Día internacional de las personas mayores
En Santa Coloma, según el Padrón de habitantes,
el 19,63 % de la población tiene más de 65 años

En octubre, habrá una campaña de prevención del
aislamiento y contra la soledad de la gente mayor

El próximo uno de octubre se celebra a nivel internacional el Día de las personas mayores. En Santa Coloma, desde las 9.30 horas del jueves habrá, de manera
telemática por la imposición del distanciamiento físico
al que obliga la Covid-19, una serie de debates y conferencias destinadas a la reflexión sobre la calidad de
vida que queremos para nuestros mayores. Con especial
incidencia, este año se va a profundizar en la importancia de la soledad no deseada, como un factor de deterioro de la salud física y mental. La alcaldesa, Núria
Parlon, iniciará el debate ‘Soledad y ciudadanía’, en el
que pueden participar todas las personas que lo deseen
a través del enlace https://www.youtube.com/user/
CanalGramenet. También en ese enlace se podrán
seguir ponencias sobre la soledad y las necesidades
emocionales de las personas mayores.
La jornada del 1 de octubre será también el día de la
presentación de la campaña “Apropa’t” que se enmarca dentro del programa “Sempre Acompanyats”, que
desarrolla la Fundació La Caixa, en nuestra ciudad con la
colaboración del Ayuntamiento, y que tiene la finalidad
de prevenir el aislamiento y luchar contra la soledad de
nuestros mayores.
Según estadísticas, una de cada cuatro personas mayores
sufre aislamiento y por ello se considera fundamental
prevenir la soledad que padecen. Las difíciles condiciones
de vida de muchas de las personas que se encuentran en
esta situación deben animar al conjunto de la población
a movilizarse con el fin de romper ese estado de soledad.
El programa “Sempre Acompanyats”, tiene como objetivo
atender las situaciones de soledad no deseada a través
de una red comunitaria, detectándolas y haciéndolas
visibles, estableciendo vínculos entre las personas y el
entorno acompañando y dando soporte.

Servicios para la gente mayor
El Ayuntamiento presta de manera regular diversos
servicios destinados a las personas mayores. Entre otros,
destacamos los servicios de atención domiciliaria o ayuda
a domicilio, que permiten a las personas mayores poder
seguir viviendo en su casa de manera lo más autónoma
posible; la teleasistencia, que tiene la finalidad de contribuir a la seguridad, tranquilidad y acompañamiento de
las personas que están en situación de riesgo, y el servicio
a domicilio de comidas equilibradas y saludables. También se ofrece la posibilidad de mejorar las condiciones de
accesibilidad, seguridad, higiene, habitabilidad y eficien-

Por el
bienestar
de nuestros
mayores

cia energética mínimas de las viviendas. Asimismo, una
vez reconocida la discapacidad y la movilidad reducida,
también se ofrecen la tarjeta de aparcamiento, y servicios
de transporte adaptado especial y esporádico.
La importancia del colectivo de las personas mayores,
que irá aumentando por la mejora de la esperanza
de vida y el crecimiento demográfico, hace necesario
reflexionar colectivamente para garantizar atender las
demandas que se generarán de servicios de todo tipo en
los próximos años para mejorar el bienestar y la calidad
de vida de este grupo de población. Con esta finalidad, el Ayuntamiento tiene previsto crear el Consell
de Ciutat de la Gent Gran, para mantener una línea de
diálogo permanente con las personas, las entidades y
las instituciones que de manera específica más conocen
el ámbito de los mayores y de la ciudad. Un espacio de
ciudad para la participación, la consulta y la deliberación sobre las cuestiones relacionadas con las personas
mayores y en concreto en los aspectos que afecten a su
calidad de vida y bienestar.
Según datos actualizados del Institut d'Estadística de
Catalunya (IDESCAT), en Santa Coloma de Gramenet el
19,63% de las personas residentes tiene más de 65 años.
En Cataluña el porcentaje es de 18,79%, por lo que es
mayor en nuestra ciudad.

MAYORES DE 65 AÑOS RESIDENTES EN SANTA COLOMA DE GRAMENET
GRUPOS DE EDAD

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

De 65 a 84 años

11.589

8.922

20.511

85 años y más

1.892

994

2.886

Es un hecho que cada vez vivimos más años y con mejores condiciones, por una mejor atención de nuestros mayores
desde los servicios públicos. Por ello, las ciudades deben avanzar hacia un modelo de bienestar adaptado a una mayor
esperanza de vida de la población.
Desde el equipo municipal de gobierno seguimos trabajando para ampliar los servicios e iniciativas que den respuesta
a las necesidades de las personas mayores, sin olvidarnos de promover su participación y envejecimiento activo. Nuestro objetivo es que Santa Coloma sea reconocida como ‘ciudad amiga de la gente mayor’, mediante proyectos de mejora
de la calidad de vida del colectivo de mayores de 65 años en la ciudad.
Además de seguir promoviendo su autonomía, a través de los servicios de atención a domicilio y la teleasistencia, en
el 2021 inauguraremos el primer edificio de viviendas con servicios para la gente mayor ubicado en la antigua escuela
Miguel Hernández.

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

En paralelo, seguiremos defendiendo unas pensiones dignas, para no dar un paso atrás en derechos de todas las personas. En este mandato, también priorizamos la prevención activa de la soledad, por ello iniciamos la campaña ‘Acércate’ (Apropa’t), en el marco del programa ‘Siempre Acompañados’ que desarrollamos con la Fundació La Caixa, para
prevenir el aislamiento y que nuestros mayores no se sientan solos. Por ellas y ellos, por las generaciones que vendrán,
avancemos hacia una sociedad más implicada, empática y ocupada en el bienestar de nuestros mayores.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2
l’Ajuntament informa ·25 de setembre de 2020

la ciutat
Continúan las medidas para garantizar
la seguridad en los centros educativos
Desde el inicio del curso escolar, el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas
especiales de higiene y seguridad sanitaria, dotadas con 600.000 euros. De
inicio, constan de un pack de mascarilla e
hidrogel para todo el alumnado de educación secundaria, además de dotación de
hidrogel y mascarillas para toda la enseñanza primaria.
El Ayuntamiento está reforzando también el servicio de limpieza interior de las
escuelas de primaria, en horario lectivo. En
total, se incrementarán unas 11.000 horas
de servicio en 23 escuelas y 3 guarderías.
Se realiza una desinfección diaria de los
accesos a las escuelas y se ha aumentado el
equipo de agentes cívicos para facilitar las
entradas y salidas a los centros escolares.
Asimismo, se ceden espacios públicos como
parques y jardines para su uso como zonas
de recreo del alumnado de los centros
educativos, con el fin de mantener las
distancias de seguridad.

Protocolo para la gestión de casos
de Covid en los centros educativos

El Departament de Salut y el de Educació
de la Generalitat han diseñado un pro-

y permitir el intercambio de datos personales entre Educación y Salud con el fin de
hacer la trazabilidad de posibles contagios

tocolo de actuación para hacer frente a
posibles casos de Covid-19 en los centros
educativos.
Las familias o los mismos alumnos, en
caso de que sean mayores de edad, tienen que haber firmado una declaración
responsable por la que se comprometen
a seguir las normas establecidas ante la
Covid-19, mantener el centro educativo informado de cualquier novedad al respecto

La familia tiene que verificar, antes de ir a
la escuela, el estado de salud de su hijo o
hija y comprobar que no tenga elevación
de la temperatura superior a 37,5ºC ni la
nueva aparición de ningún otro síntoma
(fiebre o febrícula, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, congestión nasal,
dolor de estómago, vómitos y / o diarreas,
dolor de cabeza, malestar, dolor muscular
o alteración del gusto o del olfato). Ante
una niña/o que empieza a desarrollar
síntomas compatibles con la Covid-19, se
llevará a un espacio de uso individual y
bien ventilado, y contactará a la familia,
que deberá recogerlo en el plazo de dos
horas y llevarlo al centro de salud.
Si la prueba es negativa, la niña/o vuelve a
la escuela. Si la prueba es positiva, el 'grupo estable' (grupos reducidos de alumnos
que convivirán toda la jornada) según las
indicaciones que les facilitará el Departamento de Salud deberá hacer aislamiento
preventivo domiciliario durante 14 días y
se les realizará una prueba PCR.

El Seminari Internacional sobre explotació sexual
va presentar 15 mesures per abolir la prostitució
El seminari virtual ‘Supervivents
d'explotació sexual: propostes per a
l'abolició de la prostitució’, organitzat per
La CIBA, l’Ajuntament i Feminicidio.Net,
entre altres entitats, i que es va fer el passat 21 de setembre, va reunir més de 2.200
participants, procedents majoritàriament
d’Europa, Amèrica del Sud i Estats Units.
Totes les persones van votar les 15 mesures
que consideren més importants per impulsar un full de ruta cap a una Llei abolicionista a Espanya. Penalitzar als puteros,
oferir suport socioeconòmic i psicològic a
les supervivents, fer campanyes de sensibilització i d’educació sexo afectiva, entre les
propostes més votades.
El Seminari es va celebrar en el marc de
la commemoració del Dia Interna¬cional
contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de
Dones, Nenes i Nens. Les mesures abolicionistes van ser presentades per Amelia
Tiganus, Graciela Collantes i Claudia
Quintero, dones supervivents i veus de
referència reconegudes a tot el món. Les
seves propostes són una qüestió de drets
humans que afecten a totes les dones, i que
tenen en compte el marc jurídic internacional, que obliga els estats a implementar
lleis i polítiques públiques contra
l’explotació sexual.
L’alcaldessa Núria Parlon va participar-hi.
Entre les seves intervencions destaquem
que va dir que "cal dissenyar aliances
entre les institucions i amb la societat civil
organitzada”, front a aquells posicionaments que volen presentar la prostitució
com “alguna cosa transgressora i empoderadora” o com “un mal menor”. “Hem de
treballar —va dir també— per facilitar el
debat i que es coneguin veus distintes de
les que habitualment parlen en nom de les
dones que estan en prostitució”, apel·lar
als homes que no fan servir la prostitució,
així com “elaborar propostes consistents
que donin una oportunitat a les dones que
estan en prostitució de poder portar una

L’alcaldessa Núria Parlon i la presidenta de Feminicidio.Net, Graciela Atencio, van participar al seminari

vida lliure i en pau, però també treballar
en la línia d’educar en una sexualitat veritablement lliure.
A banda d’impulsar un full de ruta cap
a una llei abolicionista, els objectius del
seminari han estat la cooperació internacional per evitar el tràfic de persones, així
com 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.

Santa Coloma, ciutat pionera

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 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.
D’altra banda, a l’octubre de l’any 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.
També, al febrer d’aquest any, es va
celebrar el I Fòrum Internacional sobre
feminisme i pornografia, i el 4 de març
es va inaugurar La CIBA, un equipament
que és referent a nivell nacional en matèria de feminisme i polítiques públiques
d’igualtat. Un espai de trobada, formació, creació i transformació social que
permet, des de Santa Coloma, avançar
cap a un món més just i igualitari per a
totes les persones, situat al passeig de
Llorenç Serra, 64.

Dilluns 28, Ple
municipal telemàtic
El proper dilluns dia 28 de setembre, a les
18 hores, tindrà lloc la sessió ordinària
del Ple municipal de setembre. Entre els
diversos temes previstos figura l’aprovació
de manera inicial d’una modificació del
planejament a un espai situat al costat de
la plaça de les Cultures del barri del Raval,
per fer possible la construcció de la nova
comissaria de la Policia Local i d’un nou
edifici públic de 168 habitatges de lloguer
assequible. La sessió es farà de manera
telemàtica, i es podrà seguir per streming
mitjançant aquest enllaç:
https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/
video/directes/

Horari de l’OIAC
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, anul·leu-la
trucant al mateix telèfon. 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 25
Dissabte 26
Diumenge 27
Dilluns 28
Dimarts 29
Dimecres 30
Dijous 1

Rellotge, 56
Aragó, 29
Milà i Fontanals, 27
Av Francesc Macià, 29
Mn. Jaume Gordi, 8
Irlanda, 104
Passatge Caralt, 22

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
Santa Coloma cumple con sus
compromisos medioambientales
Tan solo 6 municipios catalanes, y entre
estos Santa Coloma de Gramenet, cumple
con los compromisos de mejora del medio
ambiente que se acordaron en la ciudad
danesa de Aalborg en 2004, según un
informe presentado la semana pasada por
la Sindicatura de Comptes, que es el
órgano fiscalizador externo de las cuentas,
la gestión económica y el control de la
eficiencia del sector público de Cataluña.
La ciudad de Santa Coloma de Gramenet es, junto a las de Granollers, Mataró,
Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat
y Vila-seca, una de las que, según dicho
informe, ha trabajado de manera notable
a favor de esos compromisos que firmó,
orientados todos ellos a la mejora de la
sostenibilidad y para revitalizar la Agenda
Local 21, lo que supone un reconocimiento
al trabajo llevado a cabo en los últimos
años por el Ayuntamiento y las entidades
locales para mejorar el medio ambiente
en la ciudad. La conclusión del estudio,
realizado a los 120 municipios catalanes
de más de cien mil habitantes, refleja que
aunque el 86% de estas localidades suscribieron los compromisos medioambientales
de Aalborg, el cumplimiento de los mismos
ha sido limitado.
Los diez compromisos de la carta de Aalborg:
1. Mejorar la democracia participativa,
para que las decisiones sean abiertas, responsables y transparentes.
2. Elaborar programas de gestión municipal orientados a la sostenibilidad.

3. Proteger, preservar y garantizar los
bienes naturales. Favorecer el uso de
energías limpias y renovables, el uso eficiente del agua; promover la biodiversidad
y el cuidado de las zonas verdes y naturales, así como mejorar la calidad del aire.
4. Fomentar el consumo responsable y
la producción sostenible, con medidas
como aumentar el reciclaje, y promover el
comercio justo y ético.
5. Planificar el urbanismo teniendo en
cuenta la regeneración de las zonas
degradadas, el necesario equilibrio entre
actividad laboral, residencial y de servicios, respetando la conservación de la
herencia cultural.
6. Mejorar la movilidad y la reducción
del tráfico, promoviendo el uso del transporte público y de la bicicleta y la creación
de zonas peatonales.
7. Promover y proteger la salud y el
bienestar de la ciudadanía.
8. Adoptar medidas de estímulo y apoyo
al empleo y la creación de empresas,
por una economía local viva y sostenible.
9. Promover medidas de prevención y
para paliar la pobreza, mejorando la inclusión social y la igualdad entre hombre y mujeres y mejorando la seguridad ciudadana.
10. Asumir la responsabilidad desde lo
local a lo global, para la paz, la justicia,
la igualdad, el desarrollo sostenible y la
protección del clima.

El parc fluvial del Besòs, espai
clau per a la migració d'ocells
Els seguiments ornitològics realitzats al
parc fluvial del Besòs durant els mesos
d'estiu confirmen que aquest espai natural
és clau en les rutes migratòries dels ocells.
El flux migratori d’aquests animals, que
es desplacen des de les seves zones de
nidificació fins a les zones d’hivernada, ha
estat més intens i variat ja que, a banda
d’ocells aquàtics, també s'han vist diverses
espècies de passeriformes.
A l'agost, s’han realitzat dues jornades
d’anellament científic, sense públic, que
han suposat el marcatge de 93 tallarols
de garriga, un petit ocell transsaharià.
També ha estat remarcable l’anellament
d’un capsigrany i d’un cucut, davant de
Can Zam, una espècie anellada per primer
cop al parc.

El 21 de setembre, es va iniciar la tala de les 13 moreres de la zona de
jocs infantils i part de la vorera de la plaça d’en Baró, al barri del Riu
Nord. Els arbres estaven molt envellits i afectats per la plaga de Xylotrechus chinensis fet que elevava el risc de fractura. Les moreres estan
sent reposades amb quatre exemplars de Chitalpa i dos Morus alba
fruitless. L’any passat es va veure per primera vegada la presència
d'aquesta plaga, que perfora el tronc dels arbres i provoca grans mals
a l’interior sense que externament es vegi la copa afectada. Per aquest
motiu, es van tractar de forma preventiva totes les moreres de Santa
Coloma amb endoteràpia al maig de 2019. El tractament, però no ha
estat, en aquest cas, tot l’efectiu que s’hagués desitjat. De fet, a finals
d'agost es va trencar pràcticament la totalitat de la capçada d'una
d'aquestes moreres. Es preveu que les tasques durin dues setmanes.

Taller de xocolata a Passió per la cuina

La xocolata és la protagonista de la propera sessió de Passió per la
cuina, el curs per a persones aficionades als fogons que programa
Grameimpuls, a través de l’Escola de Restauració. El taller tindrà
lloc el dijous 8 d'octubre de 17.30 a 19.30 hores. El preu del monogràfic és de 20 euros. Les persones interessades hauran de fer la inscripció a través de la pàgina web (www.grameimpuls.cat/eresc/). El
pagament es farà en línia.

Més monogràfics sobre digitalització

Grameimpuls torna a programar monogràfics sobre digitalització per
a dones. Seràn els dimecres 7, 14 i 21 d’octubre de 9.30 a 13.30 hores.
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’) i estaran dedicades a les TIC, l’ofimàtica i
els smartphones. Per a dubtes, podeu trucar al 93 466 15 65.

Sol·licitar els ajuts de Garantia juvenil

El termini per sol·licitar els ajuts del programa Garantia Juvenil s’amplia
fins al 15 d’octubre. La subvenció de fins a 10.000€ està adreçada a
joves d’entre 16 i 29 anys que s’hagin donat d’alta d’autònoms/es entre
l’1 de setembre de 2019 i el 15 de octubre de 2020. Els i les joves que hi
estiguin interessats/ades, poden posar-se en contacte amb el Servei de
Foment Empresarial de Grameimpuls a través del 93 466 52 24 o escrivint un correu electrònic a sfe@grameimpuls.cat.

Drets socials en temps de pandèmia

Ja estan obertes les inscripcions per a la xerrada debat: «Treball
humà i drets socials en temps de pandèmia, emergència climàtica,
digitalització i robotització», que tindrà lloc el proper 23 de novembre (19 h) i que ha estat organitzada en col·laboració amb La Lliga
dels drets dels pobles i el Consell de Cooperació i Solidaritat de
Santa Coloma de Gramenet, en el marc del programa Dies Europeus
de Solidaritat Local-EDLS. La xerrada, que es farà en línia, anirà
a càrrec de l'historiador, Enric Prat Carvajal, i serà presentada i
moderada per la periodista, Anna Palou. Les inscripcions s'han de
realitzar abans del 20 de novembre, a les 14 h, al correu:
cooperacio@gramenet.cat

Millores a la vorera de Milà i Fontanals

Destaca l’èxit reproductiu de la parella
de roquerols, que han ubicat el niu en un
punt de l’estructura del pont de la C-31 a
Sant Adrià de Besòs. Pel que fa a la resta
d’animals, s'ha vist una serp blanca al
tram dels canyissars, i s'ha trobat un excrement de llúdria a Montcada i Reixac.

Reconeixement al punt Reempresa
pels casos d’èxit gestionats el 2019
L’encarregada de recollir el reconeixement
ha estat la tinenta d’alcaldessa, Blanca
Padrós. Juntament amb la nostra ciutat, han
estat premiats els municipis de Badalona,
Sabadell, Mataró i Granollers.

Més de 70 reemprenedors/es

El punt Reempresa, que l’Ajuntament
gestiona a través de Grameimpuls, ha estat
reconegut aquest dilluns per la Diputació de
Barcelona al saló Biz. El punt ha rebut un
reconeixement per ser el segon al rànquing
de municipis que més casos d’èxit ha
gestionat durant l’any 2019, un total de 18.

Millores a l'arbrat de la plaça d’en Baró

L’any passat, el punt Reempresa de Santa Coloma de Gramenet va acompanyar 18 casos
d’èxit. En el mateix període, ha assessorat
12 cedents que volien cedir el negoci i 72
reemprenedors/es que volien reemprendre
a la ciutat. El punt Reempresa es va posar
en marxa l’any 2013 per potenciar el relleu
de negocis, afavorint la seva continuïtat i
evitant, així, la pèrdua de llocs de treball.

El 28 de setembre comencen unes obres de millora a la vorera del
carrer de Milà i Fontanals, al costat de la masia de Can Mariné,
motivades per l’aixecament que fan les arrels dels arbres, lledoners
de molta antiguitat amb un escossell molt petit, al paviment de la
vorera i de l’asfalt de la calçada en aquell àmbit. L’actuació a dur
a terme consistirà en l’ampliació dels escossells dels arbres per la
banda de la calçada (3m x 2,74m) , fonamental per salvar els arbres,
ampliant la vorera actual de 2,37m a 3,80m, cap a la calçada. La
durada d’execució es preveu de 3 setmanes.

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-tevolsohb. 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.

Programa d’acompanyament educatiu

La Fundació Catalunya La Pedrera inicia el 5 d'octubre un nou curs
del seu Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) per ajudar a
estudiants de primària i ESO a afrontar el nou curs escolar en una
època difícil, en què molts infants i joves han perdut els hàbits en
l’estudi. L’objectiu del PAE és acompanyar als estudiants en el seu
procés d’aprenentatge a través de suport extraescolar, facilitant-los
eines i estratègies perquè aprenguin a planificar millor el seu temps
d’estudi, a gestionar les emocions i a ser més creatius. El PAE porta
8 anys en funcionament i ha ajudat a més de 6.200 infants i joves
d’arreu de Catalunya a assolir l’èxit acadèmic i personal. El programa es realitza presencialment a l’Espai Social que la Fundació té
ubicat a l’av. Dels Banús, 110, dues tardes a la setmana, de 17 a 19
hores. Enguany, aquesta Fundació inicia també una nova modalitat
online que permet arribar a tothom. Les inscripcions ja estan obertes
a la pàgina web www.fundaciocatalunya-lapedrera.cat.
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la ciutat
L'alerta sanitària per la
Covid-19 obliga a anul·lar
la Cursa per la Vida
Enguany no es podrà celebrar la 17a
edició de la Cursa i Caminada per
la Vida de Santa Coloma, carrera pionera
a Catalunya i esdeveniment esportiu i
lúdic organitzat per L’Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC)
amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'
organització ha decidit anular-la a causa
de l'alerta sanitària per la Covid-19.
S'estan estudiant altres maneres perquè
la població colomenca pugui continuar
col·laborant com sempre en la lluita contra aquesta malaltia.

Suspesa la jornada
commemorativa de
la Guerra del fràncès
A causa de la situació d'alerta sanitària
ocasionada per la pandèmia de la
Covid-19, els Trabucaires de Santa
Coloma no celebraran enguany la
tradicional jornada commemorativa de
la Guerra del Francès, amb què l'entitat
recrea cada any als carrers de la ciutat la
batalla de 1808 contra les tropes de
l'exèrcit napoleònic.

Enguany no hi haurà
Aplec de la sardana

L’Aplec de la Sardana d’enguany, que
organitza el Patronat Pro-Aplec i que
inicialment s’havia de celebrar el 31 de
maig va ser posposat al 26 de setembre per
respectar les mesures de distanciament
social obligades per la Covid-19.
No obstant aquest aplaçament, l’acte no
es podrà celebrar aquest dissabte perquè
la pandèmia encara ho impedeix. Definitivament l’acte no es farà aquest any, però
sí es farà un concert el 28 de novembre,
al Teatre Sagarra, amb l’actuació de les
cobles que estaven previstes.

Horari de les quatre
biblioteques municipals
Tot i que a causa de la Covid-19, les
biblioteques de Santa Coloma no organitzen cap activitat presencial, continuen
obertes 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

Places vacants a l’EOI
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de
Santa Coloma té encara places vacants per
a les persones que vulguin aprendre les
llengües anglès, francès o alemany. Per a
més informació, podeu consultar el web
www.eoisantacoloma.org.

L’Ajuntament rep un nou Segell InfoParticipa
pel contingut que ofereix al web municipal
L’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet va rebre el 21 de setembre a la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) un nou guardó del Segell InfoParticipa. En aquesta ocasió, a l’edició
setena, corresponent a l’any 2019, per la
informació que ofereix al web municipal
(www.gramenet.cat). La puntuació
obtinguda ha estat del 100%. La tinenta
d’alcaldessa, Blanca Padrós, va rebre el
reconeixement en representació de la
Corporació colomenca.
L’avaluació de l’any passat, a càrrec de
la UAB, s’ha fet a partir de 48 indicadors sobre informació relativa a les i els
representants polítics, com es gestionen
els recursos col·lectius i econòmics, la
informació del municipi i les eines de
participació a l’abast de la ciutadania. El
criteri d’avaluació no es limitava a que la
informació estigués, sinó que s’havia de
poder trobar amb facilitat, actualitzada i
comprensible al web municipal.

posa d’un Catàleg de 58 Cartes de Serveis
redactades segons la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
El guardons anuals del Segell InfoParticipa estan organitzats per la UAB amb el
suport de la Generalitat.
El Catàleg de Cartes de Serveis del nostre
Ajuntament ha rebut diferents reconeixements públics per la seva conceptualització, metodologia i establiment a
tota l’organització. Han estat diferents
institucions públiques, experts i expertes
de l’administració i del món acadèmic que
així ho han manifestat, entre d’altres, el
Síndic de Greuges.
A més, en aquesta edició, Santa Coloma de Gramenet ha obtingut el Premi
extraordinari a la informació continuada
del retiment de comptes, en especial de
les Cartes de Serveis. L’Ajuntament dis-

La informació sobre les Cartes de Serveis i el seu retiment de comptes es pot
consultar en el següent enllaç: https://
www.gramenet.cat/ajuntament/acciode-govern/cartes-de-serveis/

Propostes mediambientals per al cap de setmana
Entendre el so dels ocells; aprendre a
identificar les estrelles i les
constel·lacions; fer un hotel d'insectes, i
jugar a ser un explorador mentre ho
descobrim tot sobre els antics dinosaures.
Aquestes són algunes de les activitats
gratuïtes que el centre Ecometròpoli ens
ofereix per a aquest cap de setmana i que
estan adreçades tant a famílies com a
amants de la natura.
Demà dissabte, 26 de setembre, l'Aula
Ambiental de Can Zam Isabel Múñoz
acull, a les 11.30 h, el taller «El so dels
ocells, del riu a la ciutat» on l'ornitòleg
Javi Oliver ens mostrarà el repertori de
sons emesos pels ocells i el seu significat.
El mateix dia, Ecometròpoli organitza
una passejada nocturna per la muntanya
de Sant Climent. Les persones assistents
podran sopar i mirar la lluna amb un
telescopi i aprendran a localitzar les
estrelles i les constel·lacions.
L'endemà, a les 11.30 h, Ecometròpoli ens
convida a construir un hotel d'insectes
—molt útils als nostres jardins i horts—,

per tal que facin les seves postes. I a la
mateixa hora i de la mà de l'expert Jordi
Balaguer, paleontòleg i divulgador científic, podrem convertir-nos en experts
en els dinosaures; les persones assistents
descobriran moltes curiositats i identificaran urpes i dents d'aquests animals

L'Escola de Música celebra els 40 anys
amb una quarantena de concerts
El proper mes de novembre, l'Escola
Municipal de Música Can Roig i Torres
complirà 40 anys. Per celebrar el seu
aniversari, aquest centre colomenc
d'ensenyaments musicals, que compta
actualment amb uns 500 alumnes, està
preparant un cicle de quaranta concerts,
repartits en diferents espais de la ciutat.
Les actuacions formaran part del programa de la 3a Mostra Music & Roig, que
enguany tindrà com a lema «40 anys, 40
concerts».

prehistòrics, que van dominar la Terra fa
milions d'anys. Serà a l'Aula Ambiental de
Can Zam Isabel Múñoz.
Informació sobre totes les activitats i
inscripcions a: 618 00 72 30. I al correu:
ecometropoli@gramenet.cat

Medidas básicas para

evitar el contagio del virus
Les recordamos la necesidad de respetar
las medidas sanitarias básicas para contener la expansión de la Covid-19.
El uso
de mascarilla
es obligatorio

Hay que lavarse
las manos
con frecuencia

Un nou espai per a professionals

A la Mostra, programada del 12 al 19 de
març, hi participaran exalumnes, solistes
i tots els grups instrumentals de l’Escola.
També, hi haurà el concert de cloenda de
les orquestres i solistes el 21 de juny.
La Mostra, que s'adaptarà a les mesures
sanitàries establertes segons l'evolució

de la pandèmia de la Covid-19, comptarà
amb un nou espai dedicat a l'antic alumnat que actualment es dedica professionalment a la música.

Debe mantenerse
una distancia
física de
seguridad
entre personas

