Butlletí de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Número 1626
Any XLI

9

de

d'
octubre
2020

El 40% dels infants de la ciutat tindran
una beca menjador aquest curs escolar
S'inverteix 1.900.000 €, per al curs 2020-2021 per
fer front a la situació generada per la pandèmia
El programa «El menjador de l'escola a l'abast de
tothom», impulsat per l’Ajuntament, arriba a la seva
setena convocatòria en un context econòmic on resulta
més necessari que mai, tenint en compte la pèrdua de
nivell econòmic d’algunes famílies colomenques arran de
la pandèmia. El seu objectiu és garantir que els infants de
famílies en situació de vulnerabilitat rebin almenys un
àpat diari i equilibrat en els seus centres escolars.
Durant el curs escolar 2020-21, el 40% de l’alumnat dels
centres d'educació infantil i primària es beneficiaran
d’una beca menjador, un 7% més que durant el període
anterior. En total, 3.908 alumnes rebran aquesta beca,
gràcies a fons provinents de l’Ajuntament i de la Generalitat. D’aquests, 3.552 percebran una beca del 100%
del cost del menjador, mentre que 356 n'obtindran una
de complementària. El cost diari d'una beca menjador és
de 6,33 € de mitjana i inclou tant l'àpat com el servei de
monitoratge durant tot l'espai del migdia.
Dels 10.228 infants escolaritzats a les etapes d'educació
infantil i primària a Santa Coloma de Gramenet, la
meitat (5.105) han sol·licitat una beca menjador per
a aquest curs, i l'Ajuntament i la Generalitat n’hi han
aprovat el 77% (3.908). S'han finançat, de moment,
3.423 beques menjador. Actualment, n’hi ha també 213
pendents de resoldre.

Les famílies que hagin perdut
ingressos durant el 2020 podran
presentar una revisió de la seva
sol·licitud abans del 30 d'octubre
Programa municipal

Des de la posada en marxa del programa municipal
d'ajuts al menjador (2013-2014) fins al curs actual,
l'Ajuntament ha destinat gairebé 14.000.000 €;
una inversió que ha anat en augment de manera progressiva: es va iniciar amb 1.446.163 € per curs, i enguany ha
assolit la xifra d’1.900.000 euros.
Enguany, s’han ampliat tant el llindar d’ingressos
com els terminis, per tal que les famílies que no van
poder presentar la sol·licitud en les dates establertes a causa de la pandèmia, ho puguin fer fora de termini. D’altra
banda, les que han sofert una pèrdua del nivell econòmic
durant l’any 2020, podran presentar una revisió de la seva
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Les dades del 2020-21 no són definitives, ja que hi ha sol·licituds pendents de resoldre, i fins el 30 d'octubre es podran demanar revisions.

demanda abans del 30 d'octubre, a l'Oficina de Prestacions (av. Francesc Macià, 41), sol·licitant cita prèvia al
telèfon 93 462 40 00 (ext. 3103), o enviant un missatge
al correu electònic oficinagps@gramenet.cat, en horari
de 9.30 a 12 h de dilluns a divendres.
Pel que fa a les beques denegades o pendents, en la
majoria dels casos es deu a que les persones sol·licitants
superen el llindar econòmic per renda, volum de negoci
o capital immobiliari, fixat per la convocatòria. Aquest
ha estat el motiu de rebuig de més de 637 sol·licituds.
Recordar també que han d'estar matriculats a un centre d'educació infantil i de primària sostingut amb fons
públics.
D'altra banda, algunes sol·licituds estan pendents de
resoldre, a causa de la impossibilitat de comprovar les
dades econòmiques mitjançant l'Agència Tributària, ja
que en alguns casos les famílies no les han complimentat correctament o s'han oblidat de presentar alguna

documentació. En aquest capítol, el termini de presentació de reclamacions finalitzarà el 30 d’octubre.

Un àpat diari, també a secundària
L'Ajuntament, amb conveni amb la Fundació Probitas, desenvolupa el projecte socioeducatiu i de reforç alimentari
«RAI ESO Dinem Junts». Enguany, s’està treballant
per incrementar en 20 el nombre de beques, i
se'n beneficiarien 120 joves de dos instituts: Puig
Castellar i Terra Roja. S'està treballant per poder-lo dur a
terme a altres centres. Tres anys després de la seva posada
en marxa, la valoració és molt positiva. Tant l'equip docent
com l'equip psicopedagògic en destaquen la millora en el
rendiment escolar i la convivència. Aquest recurs no només assegura un àpat saludable diari per a aquests adolescents, sinó que també disposen d’un temps acompanyats
per monitors i monitores que els ajuden a fer els deures i a
realitzar altres activitats socioeducatives.

Son muchos los estudios científicos que corroboran que una nutrición equilibrada y saludable influye en positivo
en el aprendizaje y rendimiento escolar desde la infancia. Conscientes de este hecho, y de la importante necesidad
que nuestros niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad tengan acceso a al menos una comida diaria
equilibrada al día, hace siete años pusimos en marcha el programa “El menjador de l’escola a l’abast de tothom”. Año
tras año hemos incrementado su presupuesto porque la protección de la infancia y la igualdad de oportunidades
son prioridades indiscutibles para el equipo de gobierno que presido. Y más en el marco actual, en el que la crisis
económica por la pandemia del coronavirus está golpeando a muchos hogares colomenses y no podemos dejar que
ello influya en la alimentación de los más pequeños. Por ello, para este curso hemos reforzado el programa de becas
comedor, sobre todo para llegar a aquellos niños y niñas cuyas familias hayan visto caer su economía por la COVID-19.
Para este curso, cuatro de cada diez escolares van a tener cubierto el comedor escolar, lo que significa que vamos a
garantizarles al menos una comida equilibrada y saludable al día. Sin olvidarnos de su participación en un magnífico
proyecto pedagógico vinculado al programa de monitores y monitoras que cuidan a los pequeños los mediodías.

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

Fuimos pioneros a nivel estatal con el programa de becas comedor y volvimos a serlo, al trasladarlo a los tres
institutos de secundaria la ciudad, ahora hace tres años. Hemos podido comprobar que nuestros escolares han
mejorado el rendimiento escolar y aprendizaje en las etapas infantil, primaria y secundaria. Supone un importante
paso en favor de la igualdad de oportunidades de la ciudadanía y de la inclusión de la justicia social en todas nuestras
políticas educativas.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
La col·laboració activa de les famílies és molt
important per garantir unes escoles segures
Els centres educatius han fet un gran
esforç per iniciar el curs amb la màxima
seguretat possible: entrades i sortides
esglaonades, organització dels grups
bombolla i noves mesures d'higiene. A
més, l'Ajuntament ha reforçat els serveis
de neteja perquè els centres esdevinguin
espais segurs. Així i tot, en els darrers
dies s'han hagut de confinar els primers
grups bombolla, ja que alguns infants i
joves han presentat símptomes en els
centres, i s'han activat tots els protocols
de salut.
Les escoles han treballat molt per ser
centres segurs, però també és molt
important la col·laboració activa de les

El concert d’estiu de
la Festa Major es
farà el 18 d’octubre
El tradicional concert de sardanes de la
Festa Major, que organitzen els Amics
de la Sardana del Centre Excursionista
Puigcastellar (CEP), i que enguany no es
va poder celebrar per l’anul·lació de la
festa, tindrà lloc el proper 18 d’octubre (19
hores) al Teatre Sagarra. Hi actuarà Xaxu
& Friends (la força de la sardana clàssica).
Podeu fer reserves al telèfon 666086247;
presencialment al local del CEP al carrer
de Sant Josep, i al Teatre el mateix dia del
concert a les 18 hores.

famílies. Si un nen o nena té qualsevol
símptoma: febre, tos, malestar, no ha
d'anar a l'escola, i els pares han de trucar
al CAP, per tal d'assegurar-se que no tingui el virus i que aquest no es propagui

per tota l'escola i per la resta de famílies.
Altres casos en els quals els infants s'han
de quedar a casa és quan conviuen amb
una persona que té el virus, o si estan a
l'espera del resultat d'una PCR.

Nova senyalització a la via pública per garantir l'accés
segur als centres escolars i les places properes
L'Ajuntament renova la senyalització als
entorns dels centres educatius (escoles
bressol, centres d'infantil i primària i de
secundària) amb l'objectiu d'incidir en el
manteniment de la distància de seguretat.
A més, aquesta nova senyalització inclou
una zona d'espera per a les famílies, que
es simbolitza amb unes rodones amb unes
petjades que indiquen la necessitat de
mantenir 1,5 m de distància entre elles.
D'aquesta manera, l'Ajuntament vol
reforçar la col·laboració que les famílies
estan mostrant per evitar les aglomeracions a les entrades i sortides dels centres.

Per decret de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de
Participació ciutadana, Cultura i Esports núm.
5380 de data 10 de juliol de 2020 , es va aprovar
de manera inicial el text de les Bases reguladores
específiques per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a entitats culturals andaluses en Santa Coloma de Gramenet
sense ànim de lucre participants a la Fira d’Abril a
Catalunya, així com publicar les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en el tauler d’anuncis de la Corporació,
al Full informatiu municipal “L’Ajuntament informa” i al web municipal, a fi que en el termini de
vint dies hàbils, a comptar de l’endemà hàbil de
la darrera inserció de l’anunci en el BOPB i tauler
d’anuncis, les persones interessades poguessin
examinar l’expedient a l’Àrea de Participació
ciutadana, Cultura i Esports de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet (Plaça de la Vila, 1,
planta 1a) i fer les al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments que estimessin oportuns. Aquestes
bases s’entendrien aprovades de manera definitiva si no es presentava cap al·legació, reclamació
i/o suggeriment en aquest període i es publicarien íntegrament sense cap més tràmit.
Atès que l’esmentat anunci es va publicar al BOPB
de 17 de juliol de 2020, al Full informatiu municipal de 17 de juliol de 2020, al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament des del 17 de juliol de 2020
i al web municipal des del 17 de juliol de 2020;
Atès que transcorregut el termini d’exposició
pública, no s’ha rebut cap al·legació, reclamació
i/o suggeriment a les esmentades Bases, es consideren aprovades de manera definitiva (BOPB
de 05/10/20).

Programa de suport
a les persones grans
“Sempre acompanyats”

Les recordamos la necesidad de respetar las tres medidas sanitarias básicas
para contener la expansión de la Covid-19
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.
El programa està en marxa als barris Riu
Nord, Riu Sud, Can Mariner i Centre.

El uso de mascarilla
es obligatorio

Ayudas reintegrables
a familias que esperan
cobrar un ERTE
o subsidio de paro
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una nueva edición de
ayudas reintegrables de 400
euros destinadas a las familias
de la ciudad que están a la espera
de cobrar ERTES, subsidios a
trabajadores o trabajadoras del
hogar o subsidios de paro.
Las personas interesadas pueden
solicitar información y pedir cita
previa para la gestión en los teléfonos
93 462 40 40 y/o 93 462 40 09. De
lunes a viernes de 9 a 14.30 horas.
oiac@gramenet.cat

Hay que lavarse las manos
con frecuencia

Debe mantenerse una distancia
física de seguridad entre personas

Comença el programa 2020 de les
Jornades per la Pau i la Cooperació
Un any més, el Consell de Solidaritat i
Cooperació i l’Ajuntament posen en marxa
les Jornades per la Pau i la Cooperació.
Enguany, degut a les normes sanitàries a
causa de la Covid-19, totes les persones
interessades podran participar en les
activitats però només de manera virtual, a
través del canal www.gramenet.cat/
SantaColomaCoopera.
L’acte de presentació tindrà lloc el proper dijous dia 15 d’Octubre, a les 18:30
hores, amb la participació de l’alcaldessa
de la nostra ciutat, Núria Parlon Gil i de
la periodista Txell Feixas Torras, actual
corresponsal a Orient Mitjà des de Beirut
per a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.
A partir d’aquesta data, i fins al mes de
desembre, podrem trobar una oferta

d’activitats relacionades amb els drets
humans i la cultura de la pau, dutes a
terme en sinèrgia amb les entitats de
la ciutat vinculades a la solidaritat i la
cooperació internacional.
Les Jornades per la Pau i la Cooperació
tenen la finalitat primera de contribuir
a la sensibilització de la ciutadania i a
dotar-la d’elements de reflexió, amb mirada crítica, sobre l’estat actual al món
dels drets humans, com es difon la cultura per la pau i el respecte i el foment de
la justícia social.
Més informació a través de les xarxes
socials:
Espai per la Pau i la Cooperació
#SCCoopera
espaiperlapauscg

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.

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 només amb
cita prèvia, que es pot demanar als telèfons
93 462 40 90 / 93 462 40 32.
Si no podeu acudir a la cita que ja teniu amb
l' OIAC, anul·leu-la trucant als mateixos
telèfons.
Per a consultes COVID19, trucar al
93 462 40 09

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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XIV Premio Isabel Alonso de relato corto

Hasta el día 30 de noviembre pueden entregarse relatos cortos para
participar en la catorce edición de los premios Isabel Alonso. Recordamos que hay dos categorías: una para estudiantes, de 15 a 25 años
residentes en Santa Coloma de Gramenet, y otra para mujeres, de esta
u otra Ciudad, mayores de 25 años y que no se dediquen de manera
profesional a la literatura. El tema de las narraciones es libre, podrán
ser en catalán o castellano e inéditas y de una extensión no superior
a veinte folios ni inferior a cinco. Las obras (cuatro copias firmadas
con pseudónimo más un sobre cerrado donde figuren los datos de la
persona autora) deberán entregarse en la sede de la Coordinadora de
Asociaciones de Mujeres de Santa Coloma de Gramenet, organizadora del concurso, en la calle de Lluís Companys, 9. El premio homenajea a la que fue vecina de Les Oliveres y confundadora y presidenta de
la Associació de Dones de ese barrio y cofundadora de la Coordinadora local de entidades de mujeres, Isabel Alonso (1928-2006).

Reforç i estimulació de la memòria

Enderroc d’una finca afectada
pel PERI Santa Coloma Vella II
L’Ajuntament va iniciar, el passat 7
d’octubre, els treballs d’enderroc d’una
de les finques afectades pel Pla Especial de Reforma Interior (PERI)
Santa Coloma Vella II, aprovat per
unanimitat en el Ple municipal de 1999.
Es tracta d’un edifici situat a la plaça de
la Vila,13, d’uns 180 m 2 , i que es correspon amb l’antic local de la cooperativa La
Colmena.
Un dels principals objectius d’aquests treballs és evitar el deteriorament de la zona
del centre de la ciutat, donat que l’edifici
estava en estat d’abandonament. Durant un
temps va estar ocupat de manera il·legal,
però va quedar buit el passat mes de juliol.

Més endavant es durà a terme l’enderroc de
la resta de finques de la mateixa plaça que
també estan afectades pel PERI.
La finalitat última del PERI Santa Coloma II
és poder executar en el futur l’actuació prevista pel planejament urbanístic. Aquesta
consisteix a obrir una avinguda de connexió
del passeig de Mossèn Jaume Gordi (passeig
de l'Església Major) amb la plaça de la Vila i
la Rambla.
D'altra banda, també es vol dinamitzar
aquesta zona del centre de la ciutat amb més
espais i equipaments de titularitat pública,
i dotant-la d'habitatges, tant públics com
privats.

La Fundació Catalunya La Pedrera ha reactivat el Programa de
Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut (REMS) que es realitza
presencialment a l’espai social que la Fundació té a Santa Coloma de
Gramenet (av. dels Banús, 110), amb totes les mesures de seguretat,
i que té per objectiu mantenir les capacitats de les persones grans el
màxim de temps possible, prioritzant el seu benestar emocional i la seva
autonomia. Més informació a www.fundaciocatalunya-lapedrera.cat

Nou taller de Passió per la cuina

L’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) acull el proper dijous
22 d'octubre (17.30 a 19.30h) el taller Pastisseria per a persones celíaques, dins de la programació de Passió per la cuina. El monogràfic, de
sessió única, té un preu 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.

Monogràfic per a professionals de la restauració

Els escabetxos centren el següent monogràfic adreçat a professionals de la cuina. El curs està programat per als dies 21 i 28 d’octubre
(17.30 a 19.30h) a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC).
El taller té un cost de 40 euros i permetrà a les persones participants
aprendre a cuinar diferents elaboracions amb els escabetxos. Per a
més informació o aclariment de dubtes cal trucar als telèfons 93 466
15 65 o 93 466 57 84 o enviar un correu a hosteleria@grameimpuls.cat.
També es poden consultar la resta de cursos per a professionals a la
pàgina web de l’Escola, www.grameimpuls.cat/eresc.

Curs sobre recerca de feina amb xarxes socials

Més de cent persones és van
aplegar contra els feminicidis

El CFO La Ginesta (c. Castella, s/n cantonada c. Almogàvers) acull a
partir del 2 de novembre el mòdul transversal “Creació i gestió de la
marca personal i xarxes socials en la recerca d'ocupació”. Es tracta
d’una formació de 35 hores de durada en modalitat presencial (de
dilluns a divendres de 15 a 19h). El procés de selecció es realitzarà
dilluns 26 d’octubre també a La Ginesta (10h). El curs està adreçat
prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur. Més informació a www.grameimpuls.cat (apartat ‘formació’) o trucant al
93 391 70 37 o al 93 466 15 65.

Formació empresarial sobre els ajuts Covid-19

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls programa per
als dies 19 i 21 d’octubre (de 16 a 18 hores) un taller sobre els ajuts i
recursos posats en marxa arran de la crisi de la Covid-19 i adreçats a
persones autònomes. La formació és gratuïta, però cal fer inscripció
prèvia a través de www.grameimpuls.cat (apartat ‘Formació’). El
taller es realitzarà en format online.

Obre La Colmena recordant Pepe Rubianes

El passat 6 d’octubre va tenir lloc a la
plaça de la Vila la concentració del
primer dimarts de cada mes contra les
violències masclistes, organitzada pel
col·lectiu Dones per l’Eradicació de Tot
Tipus de Violències de Santa Coloma de
Gramenet, que agrupa les diverses
entitats de dones de la ciutat.
Sota el lema “Ens continuen assassinant!. Ni una menys”, hi van assistir
més d’un centenar de persones, entre
elles, l’alcaldessa i altres membres de la
corporació municipal. Durant la trobada,
es va llegir un manifest i es va recordar
especialment a les dones assassinades el
darrer mes.

A l’acte, com en els darrers mesos, les i
els assistents van portar mascareta i van
mantenir les distàncies físiques de seguretat en tot moment.
Durant el 2020 s’han registrat 72 feminicidis i altres assassinats de dones a l’estat
espanyol, segons la web Feminicidio.net.
I des del 2010, any en què aquest portal
va començar a documentar-ho, s’han
comptabilitzat 1.160 dones assassinades.
Recordem que a la ciutat hi ha un Servei de
suport contra la violència a les dones,
que és el CIRD, situat a l’edifici de La Ciba. Telèfons d’atenció: 93 466 14 11 / 690 879 615 i
al 900 900 120 (les 24 hores, 365 dies a l’any).

El Teatre La Colmena obre les portes aquest cap de setmana, i ho fa
amb una proposta d’humor i una edició especial del seu espai Club de
La Colmena. En aquesta ocasió, els monologuistes recordaran al gran
actor i humorista Pepe Rubianes (1947-2009). Les actuacions, del 9
al 18 d’octubre (divendres i dissabte a les 20h i el diumenge a les 19h),
es faran seguint les mesures de seguretat, amb el 50% d’aforament de
la sala. El preu d’entrada és de 8 euros (4 euros els Amics del Teatre) i
podeu fer reserves al correu electrònic entrades@teatrelacolmena.cat

Taller de còmic per visibilitzar el col·lectiu LGTBI

L’Ajuntament ha organitzat “Narratives LGTBI”, un taller de
còmic per donar veu i presència en el món artístic i literari a
les persones LGTBI, que es durà a terme els dimecres 14, 21,
28 d’octubre i 4 de novembre, de 18h a 20 h, de forma virtual.
L’impartirà Teresa Castro, ARTivista pels drets humans de les
dones i del col·lectiu LGTBI (@tcastrocomics), i serà gratuït.
Es vol reivindicar així la falta de referents culturals LGTBI i
defensar la igualtat de gènere i la diversitat afectiva-sexual.
En aquest taller es podran narrar i visibilitzar històries de vida
LGTBI. Les persones interessades han d’enviar un e-mail amb
el seu nom i cognoms a lgtbi@gramenet.cat , i un cop inscrites
rebran un enllaç per accedir a la plataforma del taller.
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Gala 12 meses
solidarios en el Sagarra
El viernes 16 y sábado 17 de octubre,
tendrá lugar la ‘Gala 12 Meses Solidarios’,
en el Teatre Sagarra, con el objetivo de
recaudar fondos destinados a la atención de
personas vulnerables de Santa Coloma de
Gramenet. Está organizado por más de 40
entidades y establecimientos de diferentes
sectores de la ciudad, entre ellos el Ayuntamiento, que unen sus esfuerzos en beneficio
de las personas que más lo necesitan, y
también para mostrar su solidaridad hacia
las personas del tejido asociativo que
atraviesan una situación complicada por no
poder realizar su actividad debido a la
Covid-19.

El Pompeu Lab estrena nueva programación
para este trimestre que será solo virtual

La programación contará con los artistas
locales en directo Javi Jareño y Jose Antonio Juárez (día 16, 20 h), y La Extraña
Pareja y Jose Luis Lozano (día 17, 20 h).

La venta de entradas (7€) se realiza
de lunes a viernes, por las mañanas en
Integramenet, plaza de las Culturas (10
a 12 h), y por las tardes en el Bar Yesterday, carrer Major, 24 (17 a 20 h). Aunque
no se pueda asistir, se puede contribuir
comprando entradas no presenciales en
los puntos de venta.

Visiteu al Museu
la mostra “Catalunya.
Terra Cooperativa”
El Museu Torre Balldovina acull fins al
25 d’octubre la mostra “Catalunya. Terra
Cooperativa”, que fa un recorregut per la
història de l’economia social i solidària i
dedica dos plafons personalitzats amb
dades de l’ahir i l’avui del cooperativisme a
la ciutat, amb la presència de productes
representatius de les iniciatives que s’estan
desenvolupant a Santa Coloma. Organitzada per la Comissió de la Memòria Històrica
i Prospectiva de la Fundació Roca Galès,
aquesta és una activitat més impulsada
per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès
Nord, del qual forma part l’empresa
municipal Grameimpuls, per fomentar
l’economia social i solidària al territori.

Después de más de seis meses sin oferta
formativa, debido a la pandemia originada
por la Covid-19, el Centro de Co-creación y
Participación Ciudadana Pompeu Lab
presenta nueva programación virtual para
el último trimestre del año. L’oferta
d’activitats está dirigida a diferentes
públicos y es gratuita, pero es imprescindible la inscripción previa al teléfono 93 499
82 91 (solo tardes).O per mail a: pompeulab@gramenet.cat
Una de las propuestas más interesantes
son los Talleres Fab Lab, dirigidos a jóvenes y familias, en los que se propondrá el
diseño de diferentes prototipos que, posteriormente, el centro producirá y enviará
a los y las participantes. Se podrá diseñar
una camiseta de master maker (17/10, 11
h), un Memory familiar (14/11, 11 h) de
madera, y un cartel luminoso (2/12, 18 h)

hecho a partir de madera con luces LED en
el interior.
Las y los gamers podrán disfrutar de un
Torneo virtual de Fortnite en valores
(15/10, 19 h; 24/10, 12 h; 20/11, 19 h;
28/11, 12 h), un juego multiplataforma en
el que pueden jugar hasta 100 participantes, con el objetivo de aprender valores,
ejercitar la inteligencia por encima de
cualquier forma de violencia y progresar en el juego para lograr ser la última
persona superviviente en la isla en la que
se ambienta el juego. El torneo se desarrollará en 4 sesiones de 2 horas, y ganará
quién consiga sumar más puntos a lo largo
de todas las partidas. El premio será una
Play Station 4.
La Yincana desde mi sofá (Del 19/10
al 6/11) es una propuesta pensada para
mayores de 55 años en catalán y castella-

Jornades Europees de Patrimoni

El próximo lunes 12 de octubre no habrá concentración de Marea Pensionista
debido a que es una jornada festiva.
La próxima llamada de este colectivo
a la participación en la concentración
de los lunes en la plaza de la Vila, para
reivindicar pensiones dignas y defender el sistema público de pensiones, ya
será el lunes día 19 de octubre, a las 11
horas. En el acto deberá mantenerse
la distancia física de seguridad y usar
mascarilla.

Y dirigido a todos los públicos, se realizará el escape room Enjoying Santako
(8/10, 18.30 h), al que se podrá inscribir
de forma individual o en grupo. Estará
ambientado en Santa Coloma y basado
en escenarios similares a la serie Stranger
Things. También pensado para todos los
usuarios de internet, tendrá lugar la charla
Que no te enreden (8/10, 18.30 h), a
cargo de Patricia Lorente, experta en marketing de producto, sobre cómo realizar
compras seguras online, reclamar, o huir
de los spams, prevención frente a las fake
news, métodos anti-phishing, etc.

Comença el prograna
d'activitats educatives per
als centres escolars
per conèixer el patrimoni
de Santa Coloma
Un curs més, el Museu Municipal Torre
Balldovina ofereix un ampli ventall
d’activitats educatives per als centres
escolars de la ciutat.

Més de 4.400 participants
La mostra forma vol contribuir a fomentar
el cooperativisme. Des de la seva posada
en marxa de l’Ateneu, 4.400 persones han
participat a les activitats programades,
s’ha acompanyat més de 300 projectes i
s’han generat 130 llocs de treball. Santa
Coloma té una vintena de cooperatives.

Próxima concentración
por las pensiones
el lunes 19 de octubre

no. Las personas inscritas recibirán en su
casa (entrega sin contacto) un cuaderno
de pruebas que tendrán que completar.
Habrá premios para la persona ganadora y
dos premios secundarios que se otorgarán
por sorteo.

A Els dies 9, 10 i 11 d’octubre se
celebren les Jornades Europees de
Patrimoni. Durant aquests dies, els
municipis catalans mostren el seu ric
patrimoni a través d’activitats gratuïtes
perquè la ciutadania gaudeixi de visites
gratuïtes i pugui conèixer en profunditat
el seu patrimoni, que és la millor manera
d’aconseguir la implicació social en la
seva salvaguarda i valoració.
A Santa Coloma, el diumenge 11
d’octubre, a les 12 h del matí, el Museu
ha organitzat una visita guiada a la Torre Balldovina (segles XI-XX), on a través d’un recorregut per aquest singular
edifici es donarà a conèixer la seva història: torre de defensa al segle XI, edifici

de caràcter agrícola més endavant, gran
casal al segle XVIII, residència noble i
d’estiueig de la família de l’escriptor Josep Maria de Sagarra als segles XIX-XX i
avui museu de la ciutat.
L’activitat és gratuïta amb places limitades. Cal inscripció prèvia al Museu (plaça
de Pau Casals s/n, tel. 93 385 71 42, museutorreballdovina@gramenet.cat).
Més informació:
Web del Museu: https://museu.
gramenet.cat/activitats/, Web de les
jornades: http://patrimoni.gencat.cat/
ca/activitat/la-torre-balldovina-detorre-de-defensa-museu. Informació de
les jornades: http://patrimoni.gencat.
cat/ca/jep2020.

Què podem fer al
Museu? Activitats
educatives 20202021 és una compilació de propostes
que configuren una
eina eminentment
didàctica que posa,
de nou, a l’abast
del professorat i l’alumnat, una trentena
d’activitats i recursos que tenen com a
objectiu facilitar informació, completar
coneixements i motivar la sensibilització i
la comprensió envers el patrimoni cultural
i natural de Santa Coloma de Gramenet,
mitjançant visites i tallers que s’han agrupat en dos grans blocs temàtics: “Apropa’t
a la història” i “Coneguem la natura”. Es
tracta d’una oferta que, en un marc adient
i adaptant-se als diferents nivells educatius, fan possible l’observació, el diàleg i
l’experimentació, com també la
participació.
Per al Museu la divulgació del patrimoni,
especialment entre el públic escolar, és
una tasca prioritària i una de les eines per
col·laborar en la seva preservació actual i
futura.
Més informació i reserves al propi Museu,
al telèfon 93 385 71 42 i al correu-e:
museutorreballdovina@gramenet.cat.

