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La nova comissaria de la Policia Local
serà una de les més modernes de Catalunya
El Ple ha aprovat modificar el planejament per fer
la seva construcció a la plaça de les Cultures

Estarà molt millor comunicada i tindrà
unes instal·lacions noves i modernitzades

Santa Coloma de Gramenet tindrà una nova comissaria de la Policia Local amb les millors tecnologies de
seguretat del segle XXI. El darrer Ple ordinari de
l’Ajuntament, celebrat el passat 28 de setembre, ha
aprovat inicialment la modificació del planejament
actual del Pla General Metropolità (PGM) en un espai
lliure del barri del Raval, situat al costat de la plaça de
les Cultures, per poder-hi ubicar el nou edifici de la
comissaria de la Policia Local.
Aquesta aprovació permetrà a l’equip de govern traslladar
la seu actual de la Policia Local, situada al soterrani d’un
edifici d’habitatge protegit de l’Espai cívic del Raval, a un
altre indret del mateix barri molt millor comunicat, ja que
l’avinguda de la Generalitat és un dels carrers principals
de Santa Coloma, amb accés fàcil a rondes, a l’Hospital i a
altres vies importants de la ciutat. També permetrà disposar d’unes instal·lacions noves i modernitzades.

Plaça de les
Cultures

Av
.G

Les dimensions i la ubicació del solar permetran, per
una banda, construir un nou edifici de quatres plantes amb front a la plaça de les Cultures i l’accés a
l’aparcament des del passeig que dona al riu. La superfície de l’edifici serà de 6.318 m2.
La nova instal·lació serà un equipament de referència
dins de la zona de la Fase III del Front Fluvial del Raval.
Es vol fer així una aposta clara per la zona sud de la

La nova comissaria tindrà el doble
de superfície, i permetrà que
millorin les condicions de treball
de la Policia Local i l’atenció a la
ciutadania de Santa Coloma
ciutat, ubicant-hi aquest equipament, en un punt equidistant amb la comissaria local de Mossos d’Esquadra,
situada al barri de La Guinardera, just a l’altra banda de
la ciutat. Això farà que augmenti la sensació de seguretat de la ciutadania.
La nova comissaria de la Policia Local albergarà les
dependències per una plantilla de 140 homes i dones
que donaran servei a la ciutadania l’any 2023. Per això
l’Ajuntament ja ha iniciat el procés per dur a terme les

Reforzando la
seguridad y la
convivencia en
los barrios
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Imatge del Front Fluvial del Raval. El punt vermell marca l'espai aproximat de la ubicació de la nova comissaria.

successives convocatòries d’agents de policia local que
permetran assolir aquesta plantilla òptima.
L’edifici projectat permetrà una ampliació general de
l’espai, i facilitarà els serveis interns necessaris a la
plantilla d’agents i personal de servei de la Policia Local. També significarà una millora de l’espai d’atenció
a la ciutadania i una millora en l’atenció que es presta
a les persones detingudes. També es disposarà d’una
nova zona per a animals abandonats a la via pública,
que millorarà les seves condicions fins que siguin traslladats al centre de recurs comarcal.
D’altra banda, s’ampliarà el nombre actual de places
d’aparcament per als vehicles policials. Al nou edifici hi
haurà 43 places d’aparcament per a cotxes i 24 per a motos.
La transformació i ampliació de l’espai actual de la
plaça de les Cultures i la urbanització de l’avinguda

L’edifici estarà dotat de les millors
tecnologies en matèria de seguretat
ciutadana, trànsit, protecció civil i
gestió d’emergències i disposarà d’un
centre de coordinació i control
de la Generalitat, entre Can Peixauet i l’avinguda de
Mn. Pons i Rabadà també formen part del projecte. La
inversió prevista per a la realització de l’obra (infraestructura i instal·lacions), serà de 7.500.000 €. Aquest
pressupost també inclourà la finalització de la urbanització de la plaça de les Cultures.
L’Ajuntament iniciarà aviat tot el procés per fer realitat
la nova comissaria, amb l’objectiu que l’inici de l’obra
sigui cap a l’octubre del 2021.

Este pasado verano activamos el Plan Integral de Seguridad en la ciudad, mediante el cual hemos
incrementado los dispositivos policiales con 18 nuevos agentes de la Policía Local, 13 nuevos de los Mossos
d’Esquadra, y hemos aprobado las bases para proveer a nuestro cuerpo local de 15 agentes más y ocho mandos.
Además de la creación de la USIR, una unidad especializada en prevención y represión de la delincuencia,
ahora damos un paso más con la aprobación de la modificación del planeamiento urbanístico para construir
una nueva comisaría en un espacio de la plaza de las Culturas, en el barrio del Raval. Nuestra voluntad es
trasladar la actual sede del cuerpo de la Policía Local –ubicada en el subterráneo del Espacio Cívico de este
mismo barrio– a un nuevo edificio de mayores dimensiones, más céntrico, mejor comunicado y que tendrá
unas instalaciones punteras en el Área Metropolitana de Barcelona en materia de prevención de delitos. Este
proyecto tiene un doble objetivo, el de reforzar la atención ciudadana en materia de seguridad, y el de poder
dotar de un espacio más confortable y modernizado para ubicar el Servicio de Seguridad Ciudadana y Orden
Público de Santa Coloma.
Con la construcción de este nuevo equipamiento culminaremos la transformación del barrio del Raval, mediante la
urbanización de la plaza de las Culturas, la reurbanización de la avenida Generalitat, una de las arterias principales
de ciudad, y la construcción de vivienda pública de alquiler asequible. Seguimos demostrando con hechos que la
seguridad y la mejora de los barrios son prioridades para el equipo de gobierno que presido. Por una Santa Coloma
más segura y donde la ciudadanía pueda desarrollar su proyecto de vida con plenas garantías de bienestar.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci

la ciutat
El Dia Mundial dels Animals de Companyia clama
contra l’abandonament i per la bona tinença
El diumenge 4 d'octubre és el Dia Mundial dels Animals de Companyia, una cita
que l’Ajuntament vol aprofitar per posar
en valor la bona tinença animal, el no a
l’abandonament i contra el maltractament, la necessària cura pels amics de
companyia i el compromís de la ciutat
envers una bona convivència i benestar
dels gossos, els gats i les fures com a part
important de la ciutat.

L’Ajuntament en aquests darrers anys
ha creat una xarxa d’espais per a gossos amb més de 2.300 metres quadrats
destinats al lleure, benestar i socialització dels animals. Aquests espais han
de ser espais per la bona convivència i
per això disposen d’un horari d’obertura
i d’un servei de neteja diària, i són els
únics espais on el gos pot anar deslligat.
L’ordenança i el deure cívic obliga a recollir i netejar les necessitats dels gossos
amb bosses o aigua.
Fruit del compromís de la ciutat de Santa
Coloma envers els animals de companyia,

Programa de suport a les
persones grans “Sempre
acompanyats”
La Fundació “la Caixa”, amb la Creu Roja i
l’Ajuntament ha iniciat a la ciutat el Programa Sempre Acompanyats, per pal·liar les
situacions de soledat en les persones grans.
Aquest programa ja està en marxa als barris
Riu Nord, Riu Sud, Can Mariner i Centre.
Com hi puc participar ?
Tothom hi pot participar com a voluntari/a o
col·laborador/a. Per a més informació podeu
trucar als telèfons: 900 223 040 / 660 156
238.
Si coneixeu a una persona gran que visqui a
un dels barris del Centre, Can Mariner, Riu
Nord i Riu Sud que creieu que pot necessitar
suport, companyia i/o millorar la seva situació, truqueu.

Primer - Desestimar les al·legacions presentades
pel Sr. Rafael Mendoza Navas, en representació del
Sr. Jaume Torrent Lozano, en data 21 d’agost de
2020, amb número 24.240 al Registre General, en
el sentit exposat a la part expositiva d’aquest acord.
Segon - Aprovar definitivament el projecte anomenat “Demolició edifici entre mitgeres Plaça de
la Vila núm. 13”, redactat pel Sr. Albert Valdivia
Esteban i el seu pressupost d’execució del contracte de 34.027,57 € (IVA inclòs)
De conformitat amb l’article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals es
procedeix a la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis,
al web municipal i al Full municipal.

A Santa Coloma de Gramenet hi ha
censats més de 5.000 gossos. Recordem
que és obligatori censar el seu gos/a a
l’oficina de l’OIAC, vacunar-lo i posar-li el
xip.
Respecte als gats, la xifra de censats és
només de 488 i és recorda l’obligatorietat
de censar-los i de disposar de totes les
vacunes obligatòries per als gats. La
ciutat també té cura dels gats ferals, de
carrer, que són especialment protegits i
només són alimentats per les persones
alimentadores voluntàries, autoritzades
amb un carnet de l’Ajuntament, amb la
col·laboració de l’entitat animalista colomenca Veu Animal.

El primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis
Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, en
data 14 de setembre de 2020, amb número de
Resolució 6.610, ha resolt:

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en
el termini d’un mes comptats des del dia següent
al de l’última publicació en el BOPB, DOGC, tauler
d’anuncis, web municipal i Full Informatiu o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant
el corresponent Jutjat contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a l’última publicació.

al darrer ple de setembre es va aprovar,
amb la unanimitat de tots els grups
municipals, una moció contra el maltractament animal, adhesió anomenada pacte
del Teguise, per aconseguir canvis legislatius a tota Espanya que evitin o castiguin
amb majors condemnes actes de maltractament i crueltat amb els animals.

Pròxima posada
en marxa d'una nova
edició d'ajut reintegrable
de 400 euros a famílies
a l'espera de cobrar
l'ERTO o subsidis d'atur.

Censar i vacunar els animals
de companyia és obligatori!
A Santa Coloma de Grame
hi ha censats més de 5.000
gossos i 488 gats

A partir d'aquest mes d'octubre,
l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet posa en marxa una
nova edició de l'ajut reintegrable
de 400€, per donar suport a les
famílies que estan a l'espera de
cobrament de l'ERTO, subsidi als
treballadors i treballadores de la
llar, o subsidi d'atur.

S’apliquen noves mesures per
reduir els contagis per Covid

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Santa
Coloma, obre el termini de matrícula per
als cursos monogràfics de conversa en
anglès (nivell avançat), que podrà fer-se
els dies 5 i 6 d'octubre, en horari de 10 h a
13 h i de 16 h a 20 hores. Per a més informació podeu consultar el web del centre:
www.eoisantacoloma.org

El 26 de setembre va entrar en vigor un
nou decret de la Generalitat que limita les
reunions socials, tant en l’àmbit públic
com privat, a un màxim de sis persones, i
no a 10 com fins ara. La limitació, que no
s’aplica a persones convivents, té com a
objectiu reduir el nombre de contagis per
Covid, que majoritàriament ara es donen
en l’àmbit interfamiliar i en l’entorn social
més proper. En coherència amb aquesta
mesura, també es limita a sis el nombre de
persones que poden ocupar una taula o
agrupacions de taules en els establiments
d’hoteleria i restauració, tant en espais
interiors com en terrasses. La mesura té
una durada de quinze dies, inicialment
fins al 10 d’octubre.

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.

Parcs infantils segurs

D’altra banda, les restriccions no afecten
els parcs infantils, però sí que s’ha considerat necessari reforçar les pautes per a
les famílies per a fer-ne un ús correcte. En
aquest sentit, l’Ajuntament ha donat una
sèrie de recomanacions a la ciutadania,
que figuren en tots els parcs infantils de
la ciutat. Entre d’altres, s’hi recomana no
accedir si ja hi ha un nombre important
d’infants; que sigui un únic adult qui
acompanyi el nen o la nena i que no es faci
ús dels bancs a l’interior del parc per evitar
la sobreocupació. Per als infants, l’ús de
la mascareta és obligatori a partir dels sis
anys i, sempre que sigui possible, també
per als petits entre els 3 i els 6 anys.

Monogràfics de
conversa a l’EOI

Els parcs infantils són un espai d’esbarjo
beneficiós per als infants, però per contra, el seu ús suposa un risc de contagi,
especialment per presentar superfícies de
contacte freqüent elevat, per fer coincidir
infants de grups de convivència estable
diferents, i per la dificultat per mantenir
les distàncies i aglomeracions en els espais
d’ús compartit simultani. L’Ajuntament
realitza diàriament una neteja intensiva i
una desinfecció d’aquests espais de joc.

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.

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
Aprovat el PAM de les grans línies
d’actuació a la ciutat fins al 2023
A la sessió del Ple municipal del 28 de
setembre es va aprovar el document del
Pla d’Acció Municipal (PAM) per al
període 2020-2023. Aquest Pla marca les
prioritats, les línies estratègiques i els
objectius de millora de la ciutat per al
futur immeditat que ha de seguir el govern
municipal. El seu contingut és fruit d’un
procés participatiu que es va desenvolupar
entre el 9 de juny i el 4 de juliol passats.
Del procés participatiu per a l’elaboració
del PAM en va resultar un document de
compromís amb 75 objectius, 302 accions
noves a realitzar -87 de les quals van ser
aportades directament per la ciutadania- i
107 accions de continuïtat a mantenir. Durant el procés es van recollir 119 propostes
concretes en 13 grups de treball temàtics.
Malgrat les dificultats del confinament
i l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament es va
esforçar per aconseguir un PAM inclusiu
i garantir la participació de les persones
amb discapacitats i de la gent gran, que és
el col·lectiu amb més dificultat d’accés a les
noves tecnologies.
Així, el PAM 2020-2023 per a la nostra ciutat es basa en els sis Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts
per les Nacions Unides: la Reducció de les
Desigualtats, l’Educació de Qualitat, la
Igualtat de Gènere i la Ciutat Plural, l’Acció
Climàtica, les Ciutats i Comunitats Sostenibles, i les Aliances per als Objectius.
De les enquestes de priorització dutes a
terme, se'n van recollir un total de 1.046,
es van deduir les 10 accions que la ciutadania considerava més importants a dur a
terme, i que figuren al quadre adjunt. Les
persones participants a l’enquesta tenien
la possibilitat de fer els seus suggeriments a través d’una casella amb aquesta
finalitat. Es van recollir un total de 328
propostes, suggeriments i opinions que
conformen el llistat “Una proposta, una
resposta”, que l’Ajuntament classificarà
i sotmetrà a estudi. A finals del 2021 o
principis del 2022 es realitzarà un Fòrum
ciutadà intermedi per donar compte del
compliment del PAM i presentar la reso-

lució d'aquest llistat. A finals de mandat,
se celebrarà el Fòrum final del PAM, on es
revisarà el grau de compliment del PAM
aprovat avui al Ple.

Nou taller de Passió per la cuina

Les croquetes gurmet seran les protagonistes del proper monogràfic
de Passió per la cuina. El taller és de sessió doble i es realitzarà
a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) els dies 14 i 15
d'octubre, en horari de tarda (de 17.30 a 19.30 hores). Les persones
interessades hauran de fer la inscripció a través de la pàgina web de
l’escola (www.grameimpuls.cat/eresc/). El pagament es farà en línia.
El preu del taller doble és de 40€.

Corte de tráfico en la calle Cultura

Con motivo de las obras de urbanización del paseo de la
Salzereda, a partir del lunes día 5 de octubre se procederá al corte
del tráfico de vehículos en un tramo de la calle Cultura,
concretamente el que está entre el paseo y la calle de Sant Joaquim.
Ese tramo cortado será de doble sentido para permitir la entrada
y salida solo de los vehículos de los vecinos y vecinas a sus aparcamientos privados.

Doneu les vostres pessetes contra l’Alzheimer

Les deu accions prioritàries
expressades per la ciutadania
1. Atendre el 100% de les demandes de
la gent gran.
2. Promoure plans d’igualtat a les
empreses.
3. Obrir els habitatges dotacionals
Miguel Hernández.
4. Informar les famílies vulnerables
sobre les prestacions.
5. Equipaments públics amb sistemes d’eficiència energètica.
6. Obrir el nou servei per a dones
en situació de violència masclista.
7. Fomentar la igualtat en la pràctica
esportiva.
8. Redactar el Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible.
9. Establir accions educatives per prevenir les violències masclistes.
10. Treballar per la sensibilització i
prevenció de les violències
(prostitució, agressions sexuals, etc.).

La Fundació Pasqual Maragall ha posat en marxa una campanya
de recollida de fons per contribuir a la seva tasca contra la malaltia
de l’alzheimer. Tothom hi pot col·laborar aportant a la fundació les
pessetes que encara tinguin a casa (recordeu que a final d’any el Banc
d’Espanya finalitza el procés del canvi a euros). Si porteu les vostres
pessetes a la gelateria La Crep, que és l’establiment de la nostra ciutat
que col·labora en la campanya, això contribuirà a la investigació
d’una malaltia en creixement que, entre altres conseqüències, deixa
en l’oblit els records de tota una vida a les persones que la pateixen
i que genera una profunda preocupació i tristesa als seus familiars,
amics i cuidadors. La recollida de pessetes a La Crep es farà totes les
tardes, de 17 a 20.30 hores, excepte els dimarts i fins al 24 de desembre. Hi ha una guardiola a l’abast tothom. Recordeu que la gelateria
està al carrer de Sant Carles, 10.

Xerrada sobre la Cooperativa La Paloma

El Museu Torre Balldovina acull el proper dimecres 14 d’octubre
(18.30h) la jornada “Cooperativa La Paloma, els inicis del cooperativisme a Santa Coloma de Gramenet”. Aquesta activitat és el resultat
de l’estudi “El cooperativisme al barri del Bon Pastor” publicat per la
Cooperativa La Fàbric@. La conferència es programa en paral·lel a
l’exposició sobre cooperativisme que es pot visitar fins al 25 d’octubre
al Museu i anirà a càrrec d’Aritz García de La Fàbric@. Per a més
informació, podeu contactar a través dels correus electrònics
ateneu@grameimpuls.cat i aitor@ateneubnord.cat.

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals

A la sessió del Ple del Consistori que es va celebrar el 28 de setembre es va aprovar, de manera inicial, el Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis Forestals de Santa Coloma de Gramenet pel període
2020-2025, en l’àmbit territorial definit al Pla Especial del Parc
de la Serralada de Marina. Es tracta d’un document, redactat per
l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, que conté el conjunt de previsions i mesures
que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els
efectes i facilitar-ne l’extinció.

Ajuts per a l'alumnat de l'Escola de Música

La Mostra Internacional de Films de
Dones arriba a Santa Coloma
El 8 d’octubre arriba a Santa Coloma ‘La Mostra es mou’, una iniciativa que vol acostar
al territori la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, en la seva 28a edició,
amb una selecció de films que es podran visualitzar online de manera gratuïta amb
inscripció prèvia a: lacibainfo@gramenet.cat. L’objectiu d’aquesta mostra és promocionar
el cinema dirigit per dones, visibilitzant la cultura audiovisual femenina i projectant
filmografies de directores d’arreu del món.
El cicle ‘La Mostra es mou’ a Santa Coloma, organitzat per La CIBA, Espai de recursos per
a dones, innovació i economia feminista i l’Ajuntament, comptarà amb quatre sessions de
cinema, aglutinades sota el fil conductor ‘Dones i Espais’. Una programació per reflexionar
sobre com les dones transformen els espais on participen: transformant la història, la societat,
la realitat; així com la necessitat de generar espais feministes que qüestionin l’androcentrisme
amb què s’han concebut tant els espais físics (urbanístic, arquitectònic…) com els espais simbòlics (històrics, arxivístics…).
A les persones inscrites se’ls facilitarà un enllaç per correu electrònic i durant tot aquell dia
podran veure la pel·lícula i la presentació que l’acompanyarà. Des de l’organització de la Mostra
s’ha enregistrat un vídeo de presentació de cadascuna de les produccions programades per tal
que el públic pugui veure-la. Es tracta d’un vídeo en el qual una persona de l’equip de la Mostra
parlarà en profunditat del film, donant claus interpretatives, contextualitzant-la, etc.
LA PROGRAMACIÓ
8 d’octubre - Paris was a woman
Greta Schiller i Andrea Weiss. Gran
Bretanya, 1995.

22 d’octubre - Espero tua (re)volta
(Espero tu (re)vuelta)
Eliza Capai. Brasil, 2019.

15 d’octubre - Tódalas mulleres que coñezo
(Todas las mujeres que conozco)
Xiana do Teixeiro. España, 2018.

29 d’octubre - The Archivettes
Megan Rossman.
Estats Units-Austràlia, 2018.

Recordem que està oberta la convocatòria per sol·licitar
l'atorgament d'ajuts econòmics a l'alumnat empadronat al municipi
i matriculat a l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, per
al curs 2020-2021. La despesa màxima dels ajuts és de
5.000 €. L’import de cada aportació 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. Les sol·licituds s'han de
presentar abans del 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.

La alcaldesa ha participado en
la V Cumbre Iberoamericana
de Agendas Locales de Género
La alcaldesa, Núria Parlon, participó,
el 29 de septiembre, en la quinta
edición de la Cumbre Iberoamericana
de Agendas Locales de Género, que por
primera vez se ha desarrollado en
formato virtual, bajo el lema ‘Participación política y liderazgos de mujeres:
agendas políticas locales en clave de
género en tiempos de Covid-19’.
El objetivo de este espacio es convertirse en una oportunidad única para el encuentro entre mujeres líderes políticas,
a fin de compartir sus experiencias y
promover la sororidad entre mujeres en
espacios de poder y toma de decisión.

Más de 1.000 autoridades y directivas/
os públicos, nacionales e internacionales, se han sumado a la Cumbre desde 22
países para contribuir a la generación de
estrategias innovadoras que fortalezcan la
construcción de agendas locales de género.
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la ciutat
Concentració
el primer dimarts de mes
contra els feminicidis
Com cada primer dimarts de mes, el
proper dia 6 d’octubre, a les 20 hores,
tindrà lloc una concentració a la plaça
de la Vila contra les violències masclistes. Es fa una crida a la participació,
amb les mesures bàsiques recomanades
d’ús de la mascareta i de distanciament
físic, i recordem que el lema de la trobada és “Ens continuen assassinant¡. Ni
una menys”.
L’organització és a càrrec de Dones per
l’Eradicació de Tot Tipus de Violències.

Els dies 3 i 4 d'octubre:
Cap de setmana ibèric

Aquest cap de setmana, 3 i 4 d’octubre,
se celebra el 20è Cap de Setmana Ibèric
de la Ruta dels Ibers, esdeveniment al
qual el Museu Torre Balldovina s’hi
afegeix cada any organitzant activitats,
tant al mateix Museu com al poblat
ibèric Puig Castellar: visites, tallers,
jocs, etc. El lema entorn al qual giren les
activitats d’aquesta edició és l’explotació
dels recursos naturals fa 2.200 anys.
Trobareu totes les activitats i més
informació al web del Museu https://
museu.gramenet.cat/activitats/detallactivitats/arriba-el-cap-de-setmana-iberic-a-santa-coloma/

Mostra de pintura
de Bernat Barris
al Centre d'Art
Can Sisteré
Fins al dia 1 de novembre es pot visitar
al Centre d’Art Can Sisteré la mostra
‘Rodalies Nord’, del jove creador Bernat
Barris. Els marges urbans metropolitans,
amb una presència especial dels entorns
de Santa Coloma, és la temàtica d’aquesta
exposició.
Amb mesures sanitàries i control d’accés,
‘Rodalies Nord’ es pot visitar de dimarts a
dissabte, de 17 a 21 hores, i els dissabtes i
diumenges d’11 a 13 hores.

Por las pensiones
y la sanidad pública
concentración los
lunes a las 11 h
Los colectivos Marea Pensionista Gramenet y Marea Blanca, convocan a la
ciudadanía a participar en una concentración, todos los lunes a las 11 horas
en la plaza de la Vila, por la defensa del
sistema público de pensiones y por la
defensa de la sanidad pública. Deberá
mantenerse la distancia física de seguridad y usar mascarilla.

El 3 d’octubre el Teatre Sagarra torna a aixecar
el teló amb el lema ‘La Cultura és segura’
Aquest dissabte dia 3 d’octubre el
Teatre Sagarra tornarà a aixecar el teló
per acollir la nova programació
d'octubre a desembre. Degut a la
pandèmia per la Covid, i el compliment
de les necessàries mesures de distanciament físic i de tancament de recintes
d’espectacles, han sigut molts mesos
sense poder oferir una nova programació per poder satisfer la fidelitat d'un
públic incondicional.
Els dies de pandèmia segueixen essent
molt durs per a tothom, però no es pot defallir i des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç per oferir una nova oferta d’activitats
al teatre adequada als temps que vivim i
amb voluntat de defensar la Cultura.
Les companyies i els grups de teatre
professionals de la ciutat, lliuren un
difícil entrebanc per donar a conèixer
les seves produccions. Per aquest motiu,
l'Ajuntament aposta per donar suport
a aquests col·lectius amb una programació especial Covid-19, que conviurà
amb la programació estable del Teatre.
L'Excèntrica, La Colmena i Carro de Baco
han fet un esforç extra per poder presentar les seves noves posades en escena i el
Teatre Sagarra els hi ha obert les seves
portes incrementant les mesures de protecció i seguretat pels espectadors/es.
Per tant, el calendari del darrer trimestre del 2020 mantindrà la programació
estable que es nodreix d'espectacles re

programats que es van suspendre durant
el primer semestre del 2020, com Peter
Pan, de la companyia l'Excèntrica, i
Calma, del clown Guillem Albà. També
es donarà acollida al festival Passatge
Insòlit i als Premis de Teatre Breu.

D’altra banda, l'escena SC estarà protagonitzada per les obres dels grups
Cocoteva i Clis Clis i Nyac. Es tornen a
re programar el concert de festa Major
del CEP Puig Castellar i el de l'Aplec de la
Sardana.

La programació segueix amb la darrera producció d'Àlex Rigola amb l'obra
‘Aquest país no descobert’, dues obres
avantguardistes: Rojo, de la clown Mireia
Miracle, i ‘El Rei del gurugú’, de la companyia la Nave Va, amb la col·laboració
del reconegut fotògraf colomenc Samuel
Aranda. La dansa estarà representada
per al grup de bailaoras Laboratoria.

Us hi esperem al Sagarra en aquesta
nova realitat que ens envolta . En farem
de l'espai teatral un lloc controlat amb
un protocol exhaustiu, que entre altres
mesures incorporarà la reducció de la capacitat de la platea. Alhora, s’han previst
els mitjans higiènics sanitaris necessaris
perquè tothom s’hi senti a gust i protegit.
Més informació a www.teatresagarra.cat

Novetats importants al Programa de gimnàstica
per a majors de 60 anys a causa de la COVID-19
A causa de la situació excepcional que
vivim per la pandèmia de la COVID-19 i
amb motiu de les normes que imposen
limitacions d'ús dels diferents espais,
aquest any i, de manera excepcional
mentre duri aquesta situació, l'Ajuntament
es veu obligat a fer canvis respecte al
funcionament habitual. Per tant, aquest
curs 2020-2021 el programa d'Activitats
Físiques per a la Gent Gran, que va
adreçat a les persones de més de 60 anys,
no començarà en tots els espais previstos.
Excepcionalment, els espais on no reanudarà temporalment l'activitat de gimnàstica de la Gent Gran són els centres cívics
i casals de Fondo, Can Mariner, Latino,
Riu, Oliveres i Can Franquesa. Aquesta
situació pot variar, al llarg del curs, en
funció de com evolucioni la pandèmia i
les normatives d'ús i potencials reobertures d'aquests equipaments.
L'inici del curs, només en els espais autoritzats (pavellons, marxa nòrdica i escola Primavera), tindrà lloc
el dilluns 5 d'octubre. Cada persona haurà d'iniciar el curs a la
instal·lació, horari i grup del darrer any.
Des de l'Ajuntament s'ha adaptat l'activitat, en els espais en
els quals és permès fer la pràctica, als protocols i normatives
existents, prenent totes les mesures de seguretat necessàries
per a la realització de l'activitat. A més, des del Departament
d'Esports, vista l'excepcionalitat d'aquest curs es donen algunes
facilitats per adaptar la pràctica a la situació. Les persones que
han participat de manera regular a l'activitat durant el curs
2019-2020 renovaran la seva inscripció de forma automàtica,
a menys que manifestin el contrari. Encara que en els mesos
vinents no puguin assistir a les classes, podran incorporar-se al
programa en el moment que ho desitgin.

Aquest curs no s'obriran nous grups o activitats i, per tant, la
participació estarà limitada als i les alumnes del darrer curs.
Temporalment, no hi haurà noves inscripcions ni llista d'espera
fins a l'any vinent. Si per qualsevol motiu, i de forma excepcional, alguna persona o grup no pot dur a terme l'activitat o
desitja una baixa temporal, automàticament se li guardarà la
plaça pel curs següent. El preu del curs serà el mateix i no es
passarà a cobrament fins a l'any 2021, i, d'igual manera que el
curs passat, només es cobrarà per transferència bancària la part
proporcional al període d'activitat realitzada.
Per a més informació:
93 386 76 08 (de dilluns a divendres de 10 a 13 h), esports@
gramenet.cat o, presencialment en els mateixos grups, un cop
comenci l'activitat.

