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Enllestida la primera fase del futur Centre
local de Polítiques Actives d’Ocupació
Aquest centre és una prioritat de l’Ajuntament per
lluitar contra l’atur i afavorir l’ocupació a la ciutat

Reunirà l’oferta de formació per a persones amb
més dificultats per accedir al mercat laboral

La primera fase del futur Centre de Polítiques Actives d’Ocupació de Santa Coloma,
que s’ubicarà a l’edifici de l’antic pavelló B, o
pavelló de dalt, de l’Hospital de l’Esperit Sant,
ja ha finalitzat. L’alcaldessa, Núria Parlon, va
comprovar el 9 d’octubre el resultat de la rehabilitació realitzada, i amb els tècnics responsables de l’obra va visitar els terrenys adjacents,
on aquesta setmana comença la construcció
d’un nou edifici destinat a tallers de formació.
L’alcaldessa va estar acompanyada en aquesta
visita d’obres pels tinents d’alcaldessa Esteve
Serrano i Blanca Padrós, els quals tenen entre
les seves responsabilitats al govern local
l’Urbanisme i l’Economia i el Treball, respectivament, i pels tècnics municipals encarregats
del projecte i pel gerent de l'empresa municipal Grameimpuls.

ment a les dones en situació de vulnerabilitat, persones majors de 45 anys, aturades
de llarga durada i joves.
La formació ocupacional que s’impartirà al
centre serà molt diversa i inclourà certificats
de professionalitat relacionats amb les matèries d’atenció a les persones, administració
i gestió, comerç i màrqueting, instal·lacions
i manteniment, serveis socioculturals i a la
comunitat, electricitat i electrònica i energia
i aigua. Es calcula que cada any passaran pel
centre unes 2.000 persones.
La inversió total d’aquest projecte (3 fases)
és de 7,8 milions d’euros, que procedeixen
de l’Ajuntament de Santa Coloma, del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
el marc de l’Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB). El centre
vol esdevenir un equipament de referència en
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i
té vocació comarcal, donada la seva ubicació
(situat a Santa Coloma i fent frontera amb
Badalona, Barcelona i Sant Adrià de Besòs).
Es preveu que entri en funcionament a final
de 2021.

A l’anomenada primera fase s’ha rehabilitat
l’emblemàtic edifici de l’antic hospital, de
2.910 m2 de superfície (planta baixa + 3),
i s’ha realitzat l’adaptació de la distribució
interior per acollir aules, sales de reunions,
de tutories, docència, biblioteca, despatxos,
serveis i sales polivalents. El futur equipament aglutinarà l’oferta de formació ocupacional per a persones en situació d’atur de la
ciutat i estarà gestionat per Grameimpuls.
Aquesta setmana s’han iniciat les obres de la segona fase,
que contempla la construcció d’un edifici d’uns 800 m2
als terrenys adjacents a l’antic pavelló B. Aquest espai
disposarà de quatre tallers de formació de 150 m2, una
sala polivalent de 100 m2 i magatzems. A més, la façana
sud d’aquest edifici estarà recoberta amb unes gelosies
amb jardineres, una façana vegetal que farà la funció
d’aïllament climàtic. Les obres d’aquesta fase s’allargaran
un any.
El projecte es completarà amb la urbanització de l’entorn del
pavelló i l’obertura de l’avinguda Sanatori per millorar la mobilitat de la zona, que es realitzarà en una darrera fase.

Uns 2.000 alumnes a l’any

Aquest equipament respon a una de les prioritats del govern municipal, com és la lluita contra l’atur i el foment
de l’ocupació. El Centre de Polítiques Actives d’Ocupació
és una iniciativa que neix per ajudar les persones amb
més dificultats per accedir al mercat laboral, especial-

Un centro
que será
referencia en
formación
ocupacional

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

L’edifici forma part del Catàleg del patrimoni històric
i cultural de Santa Coloma de Gramenet
Situat en la part més alta del barri del Raval, l’històric pavelló B, d’obra
vista, és la segona construcció que es va fer al recinte de l’Hospital Esperit
Sant (1917) per acollir malats de tuberculosi. Forma part del Catàleg de
protecció del patrimoni arquitectònic de Santa Coloma. L’edifici es va
construir en la part més alta dels terrenys de l’hospital el 1929 i va entrar en
funcionament l’any següent com a edifici per a homes (el pavelló que hi havia
abans, l’A, era només per a dones). Tot l’hospital era un centre tisiològic, que
s'ha anat transformant i adaptant al llarg del temps, i avui l’Hospital de
l’Esperit Sant és el centre sanitari de referència de Santa Coloma. Durant
gairebé vuitanta anys el centre el formaven dos pavellons, el primer estava
situat a la part baixa del terreny del recinte, més pròxim a l'actual hospital, i
el B, ara reconvertit per ser un centre referent de formació. Des de la posada
en marxa de l’actual hospital, l’any 2007, l’edifici es troba en desús. L’any
2017 es va signar un conveni mitjançant el qual la Fundació Privada Hospital
de l’Esperit Sant va cedir a l’Ajuntament aquest pavelló per rehabilitar-lo i
crear un centre de formació ocupacional.

El Centro de Políticas Activas de Ocupación comienza a ser una realidad, con la primera fase de las obras finalizada.
Se trata de uno de los proyectos más importantes de mandato que nos permitirá luchar contra el paro y fomentar la
ocupación en Santa Coloma. En esta primera fase hemos rehabilitado un amplio y emblemático espacio en desuso de
la ciudad -el edificio del antiguo hospital del Espíritu Santo- para crear un nuevo equipamiento de casi 3.000 metros
destinado a crear nuevas oportunidades de formación y trabajo para los y las colomenses. Damos un importante
paso más en la lucha contra las desigualdades y para reforzar la red pública de servicios, con el apoyo imprescindible
de otras administraciones públicas, como en este caso el Área Metropolitana de Barcelona y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
El nuevo centro, que abriremos a la ciudadanía antes de finalizar el 2021, está pensado especialmente para aquellos
colectivos de personas de nuestra ciudad que más dificultades están teniendo para acceder al mercado laboral, sobre
todo en el marco de esta dura pandemia que ha dejado sin trabajo a muchos ciudadanos y ciudadanas. El objetivo es
que se convierta en un centro de referencia comarcal en el ámbito de las políticas activas de ocupación, para apoyar
sobre todo a los y las colomenses en paro de larga duración, jóvenes, personas mayores de 45 años y mujeres en
situaciones de vulnerabilidad. El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Grameimpuls, pondrá al alcance
de la ciudadanía nuevos recursos, herramientas e itinerarios de apoyo y acompañamiento. Seguimos trabajando para
garantizar el derecho a un proyecto de vida digno de todas las personas, impulsando la ciudad de las oportunidades,
Santa Coloma.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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grups municipals

PSC
Esteve
Serrano
Portaveu

Treballem per l’ocupació i el teixit econòmic local
Ha finalitzat la rehabilitació de l’antic pavelló B de l’Hospital Esperit Sant. És la primera fase del que esdevindrà el futur
Centre de Polítiques Actives d’Ocupació de Grameimpuls. Quan el nou centre de formació estigui en funcionament, cap
a finals de 2021, prop de 2.000 alumnes podran reforçar la seva formació per accedir al mercat laboral, especialment
els col·lectius amb més dificultats com dones en situació de vulnerabilitat, majors de 45 anys, aturats i aturades de llarga
durada o joves. Un espai per millorar l’ocupabilitat de les persones i treballar per la igualtat d’oportunitats.
No obstant, la segona onada del coronavirus s’està estenent amb força a tota Catalunya obligant a la Generalitat a prendre noves mesures de contenció. La lluita contra la COVID continua tenint un fort impacte sobre el teixit econòmic de la
ciutat. Per aquest motiu des del govern municipal ens refermem en el desplegament d’accions per ajudar als i les nostres
comerciants i empresaris. El Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural signat per tots els grups municipals és el full de ruta per combatre la caiguda de l’activitat. Per tant, hem de treballar amb intensitat per mantenir
les necessitats del nostre teixit econòmic en el centre de l’acció política. L’equip de govern ja ha desplegat un seguit de reduccions, exempcions i ajornaments de les obligacions fiscals de les nostres empreses. Per exemple, la reducció del 50%
de la quota de terrasses de bars, dels mercats no sedentaris o de la recollida de residus comercials. La política fiscal anirà
acompanyada d’un paquet d’incentius i ajuts directes al comerç de proximitat i autònoms i autònomes, i pel 2021 només
amb la congelació de l’IBI preveiem que 1,2 milions d’euros es quedaran al sector privat.
Davant d’un futur incert, l’equip de govern que presideix Núria Parlon desplega polítiques actives d’ocupació i polítiques
de suport al teixit empresarial, l’objectiu és que ningú es quedi enrere.

C's
Dimas
Gragera
Portaveu

En apoyo a comerciantes, autónomos y pymes
Vivimos momentos muy complicados en nuestro país a consecuencia de la pandemia del COVID19. Lo importante en este momento es tomar las medidas adecuadas para salvar vidas y proteger la salud, pero hemos de ser
conscientes también del fuerte impacto que estas medidas están teniendo sobre muchos sectores que han tenido
que reducir o directamente cancelar su actividad.
Desde Cs hemos llegado a acuerdos a nivel local con otras formaciones para impulsar medidas para paliar los
efectos sobre la economía en nuestra ciudad, pero no nos hemos quedado ahí, y en el Parlament de Catalunya y
en el Congreso de los Diputados también estamos exigiendo priorizar los recursos en reforzar el sistema sanitario (como pudimos ver en el pleno extraordinario sobre salud que impulsó Cs la semana pasada en el Parlament)
y también ayudar a los sectores económicos, como se puede ver en las múltiples iniciativas que registramos en
apoyo a todos y cada uno de estos sectores, con los que no dejamos de estar en contacto. Es estos momentos, es
una obligación moral destinar los presupuestos a esta emergencia, por eso no entendemos el despilfarro que
mantiene la Generalitat de Cataluña en enchufados, chiringuitos y embajadas (entre otros).
Cs ha demostrado que está al lado de quien, a pesar de la pandemia, tiene que seguir levantando la
persiana cada día, de aquellos que ven como bajan sus ventas o de aquellos que no pueden desarrollar
su actividad. Vamos a seguir a su lado y lo vamos a seguir demostrando defendiendo sus derechos en las
instituciones.

ECP
Jesús
Sánchez
Portaveu

Una regulació més que necessària
Santa Coloma és un dels municipis declarats com a zona amb un mercat d’habitatge tens i es veurà afectat per la nova
Llei de Limitació dels Preus de Lloguers. Aquesta llei va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el passat més de
setembre a proposta del Sindicat de Llogateres i recolzada per més de 4000 organitzacions socials, amb el nostre vot
a favor. Gràcies a aquesta llei es fixarà un topall màxim allà a on no hi ha habitatge assequible, aquest topall es l’índex
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Una bona notícia, perquè limita l’especulació amb l’habitatge en règim de
lloguer.
Però amb aquesta llei només no es soluciona el problema de fons que tenim a Santa Coloma amb l’habitatge. En una
cerca ràpida en qualsevol buscador no trobarem més de 30 pisos en lloguer i amb un preu mitjà d’uns 880 €. Hi ha
molt poca oferta i molt poc assequible. A més si tenim present que la darrera promoció d’habitatge de l’Ajuntament
va ser del 2014 i era de lloguer amb opció a compra, i les anteriors eren directament amb opció a compra, veiem que
la política d’habitatge dels governs del PSC fins aleshores era de privatització del sòl públic i en els darrers 6 anys ha
estat nul·la.
Des d’En Comú Podem Santa Coloma creiem que és necessari impulsar una veritable política d’habitatge pública
i valenta, per evitar que les nostres veïnes i veïns continuin marxant de la ciutat. I això passa per la creació d’una
borsa d’habitatge pública social i assequible, mobilitzar els immobles buits en mans de grans tenidors, expropiació
d'habitatges buits d’empreses públiques privatitzades com la SAREB i per la rehabilitació integral dels edificis.

ERC
Sam
Núñez
Portaveu

Gestionem els recursos des de la proximitat
Des d’Esquerra Republicana volem donar eines a L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la gestió dels
ajuts per fer front a la COVID-19.
Per això, demanem al govern espanyol el traspàs a Catalunya de 31.765 milions d’euros provinents del fons europeu de reconstrucció i que la Generalitat de Catalunya els gestioni amb la participació del món local. Defensem
una gestió des de la proximitat i donant veu als ajuntaments per tal de poder aplicar els plans locals de reconstrucció amb els màxims recursos possibles.
Volem que aquests ajuts es gestionin amb col·laboració de les entitats locals, que som les primeres coneixedores
del territori i no amb imposicions des del govern de l’estat espanyol. A la vegada, exigim a l’executiu espanyol
que obri una negociació amb les entitats municipalistes catalanes, per aprovar el repartiment dels 5.000 milions
d’euros del fons extraordinari previst per l’Estat per als municipis. Aquest fons hauria de beneficiar tots els ajuntaments, també el de Santa Coloma.
Aquests recursos sumats a la suspensió de la regla de la despesa el 2020 i el 2021, el lliure ús dels superàvits i romanents i la capacitat d’endeutament per part dels ajuntaments, qüestions molt reclamades els últims mesos per ERC
a totes les institucions i finalment aconseguides, dotaran de més recursos per afrontar la crisis amb més garanties.
El govern espanyol va pretendre que els ajuntaments lliuressin els seus estalvis a l’Estat i que aquest els retornés
en forma de préstec al llarg de 15 anys. Una idea que va tenir la nostra oposició frontal i finalment no ha prosperat.

anuncis

El primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç
i Mobilitat, mitjançant Resolució número
5.039 de data 29 de juny de 2020, va aprovar
inicialment el projecte anomenat “Projecte de
reparació de la impermeabilització de la coberta i substitució de la lluerna del Pavelló poliesportiu la Bastida”, redactat per l’arquitecte,
el Sr. Roger Orriols Gil, i el seu pressupost
d’execució per contracte de 113.022,63 € (IVA
inclòs i seguretat i salut).
L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació
pública, per un termini de 30 dies, exposat
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, des
del dia 13 de juliol al 21 d’agost de 2020 i
publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament
i al BOP de Barcelona en data 10 de juliol de
2020, per tal que pogués ser examinat per
totes les persones interessades i deduir-se’n en
el seu cas les reclamacions i al·legacions que
consideressin pertinents, de conformitat amb
el que preveuen els articles 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 37 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(ROAS) no havent-se presentat cap al·legació
ni reclamació al mateix durant el període
d’informació pública.
Per la qual cosa, i tal i com diu l’Acord esmentat anteriorment, aquest projecte resta aprovat definitivament a l’endemà de la darrera
publicació, publicant-se de conformitat amb
el que preveu l’article 38.2 del ROAS al BOP
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, al web
municipal i Full municipal.
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.

Modificacions al
calendari fiscal 2020
De conformitat amb la resolució de data
13 d’octubre de 2020, de la segona tinenta
d’alcaldessa de l’Àrea d’economia, serveis interns,
treball, universitats, innovació i transparència, es
fa pública la modificació del calendari fiscal per a
l’exercici 2020, segons seguidament es detalla:
Modificar els terminis de cobrament en període
voluntari de l’exercici 2020 dels següents tributs
municipals:
TAXA PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENTS
DE LA VIA PÚBLICA
A. Llocs de venda amb instal•lació fixa (quioscos,
xurreries, caixers automàtics, aparells recreatius,
expositors, aparcament safaretjos i guals):
Període de cobrament: del 30 d’octubre al 30 de
novembre
Rebuts domiciliats: 16 de novembre
B. Elements annexos a establiments (vetlladors i
taules i cadires):
Període de cobrament: del 30 d’octubre al 30 de
novembre
Rebuts domiciliats: 16 de novembre
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE MERCAT I MERCATS DE VENDA NO
SEDENTARIA
Període de cobrament: del 30 d’octubre al 30 de
novembre
Rebuts domiciliats:
Primer termini: 16 de novembre
Segon termini: 16 de desembre
Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes
seran exigibles pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment,
interessos de demora i, si s’escau, les costes que es
produeixin.

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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breus

la ciutat
Campaña ‘Recicla vidrio por ellas’
para prevenir el cáncer de mama
El Ayuntamiento se ha sumado a la
campaña solidaria “Recicla vidrio por ellas”
de Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro
encargada del reciclado de envases de vidrio
en España. Con motivo del Día Mundial del
Cáncer de Mama (19 de octubre), se instalaron el pasado 14 de octubre tres contenedores
rosa para fomentar el reciclaje de envases de
vidrio y la prevención del cáncer de mama. Se
han colocado en lugares emblemáticos de la
ciudad, por los que pasan muchas personas a
diario: junto a la fachada de La Ciba, en el
paseo de Llorenç Serra; frente al mercado
municipal del Fondo, en la calle de Mossèn
Jacint Verdaguer con la plaza Nova del Fondo,
y delante del mercado de Singuerlín, en la
calle Aragón con la avenida del Puig Castellar.
La ciudadanía podrá tirar en estos contenedores rosa todo tipo de vidrio, como en
los verdes habituales: botellas, botellines,
tarros y frascos de vidrio (sin su tapa, que
debe ir al contenedor amarillo). Los iglús
solidarios permanecerán en la ciudad
hasta el próximo lunes 26 de octubre. Ecovidrio transformará los envases de vidrio
depositados en estos contenedores en una
donación a la Fundación Sandra Ibarra de
Solidaridad Frente al Cáncer.
Esta iniciativa tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía a reciclar envases
de vidrio para cuidar del medioambiente
y contribuir así a una causa solidaria: la
prevención del cáncer de mama. A esta
edición, se han sumado 140 ciudades de
España (14 de Cataluña), y en total se han
instalado más de 370 contenedores rosas.

El pasado 13 de octubre, José Miguel Buisán Jurado, sargento de la Policía Local, recibió la medalla de plata al mérito policial del Departament
d’Interior, por la buena coordinación, colaboración y planificación de
operativos conjuntos entre los diferentes cuerpos policiales, así como por
las buenas relaciones diarias entre Policía Local y el cuerpo de Mossos
d’Esquadra, con el objetivo de reducir los hechos delictivos en la ciudad.
Otras tres personas de Santa Coloma recibieron ayer una distinción:
un mosso d’esquadra, un inspector jefe jubilado del cuerpo de la Policía
Nacional y una letrada de la administración de Justicia, en un acto celebrado con motivo del Día de los Mossos d’Esquadra en la comisaria de la
ciudad.

Bonificacions en el lloguer dels centres d’empreses
L’Ajuntament bonificarà els nous projectes empresarials (menys d’un
any d’antiguitat) que s’allotgin als centres d’empreses Can Peixauet
i Bosc Llarg fins al 31 de desembre de 2020. Aquestes bonificacions
suposen sis mesos de descomptes en el preu de l’espai o de la
domiciliació. Així, els tres primers mesos seran gratuïts. El quart i el
cinquè gaudiran d’un descompte del 50% i el sisè del 25%. Aquesta
mesura forma part del Pacte Local per a la Reconstrucció social,
econòmica i cultural de Santa Coloma, signat per l’alcaldessa i els
quatre partits amb representació al Consistori.
En 2019, la ciudadanía de Santa Coloma
de Gramenet recicló 1.213 toneladas de
envases de vidrio, lo que supone que cada
habitante ayudó a reutilizar de media 10,2
kg de este material.

Reciclado de vidrio en Santa
Coloma: hay 256 iglús para
envases de vidrio instalados
en diferentes puntos, lo que
se traduce en una media de
un contenedor para cada
466 habitantes.

En vigor nuevas medidas para
evitar que aumente el Covid-19
La Generalitat aprobó el 14 de octubre
nuevas restricciones para contener el
incremento de contagios de coronavirus
de las últimas semanas y evitar así un
nuevo colapso sanitario. Han entrado en
vigor el 16 de octubre, tendrán una
vigencia de 15 días, y pretenden reducir
al máximo la movilidad y los encuentros
sociales, y promover el teletrabajo en la
medida de lo posible.

Medalla al mérito policial al sargento Buisán

tener un sistema de control de aforo y se
restringirá el uso de zonas recreativas.

Convocatòria de l’acció formativa Iria

L’empresa municipal Grameimpuls posa en marxa aquest mes
d’octubre una nova edició de l’acció formativa Iria adreçada a dones
del territori. En aquesta ocasió, s’obren dos grups: un realitzarà
íntegrament la formació en modalitat presencial (data d’inici
prevista, 26 d’octubre) i l’altre serà en format semipresencial (al
novembre, data per concretar), combinant l’aprenentatge als tallers
amb sessions en línia. L’itinerari Iria permet a les participants
formant-se en oficis tradicionalment masculinitzats. Les dones
interessades en participar-hi poden trucar al 93 466 15 65.

Curs de maridatge per a professionals

L’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) programa un curs
de deu sessions de maridatge de vins adreçats a professionals. La
formació tindrà lloc tots els dimecres del 20 d’octubre al 23 de
gener de 2021 en horari de 17.30 a 20 hores. L’objectiu del curs
és proporcionar a les persones participants els coneixements
necessaris per identificar i combinar els àpats en funció dels vins. Més
informació al 93 466 57 84.

Formacions sobre cooperativisme

L’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, del qual forma part
Grameimpuls, organitza dos tallers gratuïts sobre cooperativisme. El
primer estarà dedicat al procés de creació de les cooperatives i tindrà
lloc els dies 19 i 26 d’octubre, en horari de 10 a 12 h. El segon tractarà
sobre la documentació social de les cooperatives i està previst el 21
d’octubre de 18.30 a 20.30 hores. Ambdues formacions són gratuïtes
i es realitzaran en modalitat virtual. Les persones interessades en
participar a les sessions poden enviar un correu electrònic a ateneu@
grameimpuls.cat o bé trucar al telèfon 93 466 52 24.

Por otro lado, los parques y jardines
públicos y las áreas de juego infantiles
tendrán que cerrar a las 20 h, y se
mantiene la restricción de encuentros y
reuniones a un máximo de 6 personas.
Se prevén multas de entre 300 y 6.000
euros si no se cumple la normativa.

Actividades afectadas

Uno de los sectores más afectados es el
de la restauración, bares y restaurantes
tienen que cerrar, y solo podrán ofrecer
servicios de comida para llevar; se
prohíben actividades que impliquen
contacto físico (que no sean médicos),
como masajistas o estética, excepto
peluquerías; tienen que cerrar salones
de juego y parques de atracciones e
infantiles interiores, y se suspenden
las competiciones deportivas no
profesionales, aunque no los entrenos.

R educción de aforos

Respecto a la reducción de aforos, se
establece un límite del 30% del aforo en
los pequeños comercios y los mercados
no sedentarios, un 50% en los gimnasios
(siempre con cita previa), en los
equipamientos culturales, como cines y
teatros (que tendrán que cerrar a las 23
h), y en los actos religiosos y de culto.
Las grandes superficies (de más de 400
metros) y centros comerciales deberán

Sanciones por infracción
de la normativa Covid-19 en
Santa Coloma de Gramenet
585 actas de la Policía Local por
no llevar mascarilla.
4.273 actas-denuncias, desde el
14 de marzo hasta la actualidad.
3.688 de ellas por infringir el
Estado de Alarma durante su
vigencia, 2.643 abiertas por la
Policía Local y 1.045 por Mossos
d’Esquadra.

Reunió del nou conseller d’Interior amb l’alcaldessa

El passat 15 d’octubre el conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, va
visitar la nostra ciutat. A l’Ajuntament va ser rebut per l’alcaldessa, Núria Parlon, i per
un representant de cadascun dels quatre grups municipals. El conseller va signar al
Llibre d’Honor i després va mantenir una reunió amb l’alcaldessa a la Sala de Plens.
Miquel Sàmper Rodríguez, advocat de professió, va ser nomenat conseller d'Interior
el passat 3 de setembre, en substitució de Miquel Buch.
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la ciutat
Actividades en el
Pompeu Lab
Yincana desde tu sofá. Ya están
disponibles los cuadernos de juego para
participar en la yincana de los seniors que
organiza el centro Pompeu Lab. Si tienes
más de 55 años puedes participar desde tu
casa y llevarte uno de los premios. Para
ello, llama al teléfono 93 499 82 91
(tardes) y te llevarán a casa tu pack de
participación (entrega sin contacto), o
bien envía a alguien a buscar el pack al
Ayuntamiento (plaça de la Vila) en
horario de mañanas. Tienes hasta el 6 de
noviembre para completar las pruebas.
Samarretes Maker. Demà, 17
d’octubre (d'11 a 14h), el Pompeu Lab
organitza un taller online de disseny de
samarretes amb la tècnica de retall en
plòtter de vinil, dirigit a infants de 8 a
12. Per participar, us podeu inscriure a
pompeulab@gramenet.cat i us enviaran
l’enllaç per rebre la formació a través de
la plataforma Zoom. Després us enviaran
la samarreta produïda directament a
casa vostra (entrega sense contacte).
Obertes les inscripcions Fortnite. El gran torneig de vídeojocs en valors
organitzat pel Pompeu Lab per als i les
joves, ja ha obert el període
d’inscripcions a través del web www.
gramenet.cat/pompeulab o per correu
electrònic a pompeulab@gramenet.cat.
Es jugaran quatre partides i el premi pel
millor jugador/a fair play serà una PS-4.
Primera partida: avui 16 d’octubre a les
19h. Més informació al 93 499 82 91
(tardes).

Servicio de comedor
los domingos para la
gente mayor
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs,
situado en la rambla de Sant Sebastià, 46,
amplia el servicio de comedor diario para
personas mayores también a los domingos, con comida casera y a buen precio.

Concentración el lunes
día 19 por las pensiones
El lunes 19 de octubre, a las 11 horas,
Marea Pensionista de Santa Coloma de
Gramenet hace una nueva llamada a
participar en una concentración en la plaza
de la Vila, por la defensa del sistema
público de pensiones.
Se pide a todas las personas que deseen
participar que mantengan la distancia física de seguridad y que usen mascarilla.

Recogida gratuita de
muebles y trastos
viejos a domicilio
Tel. 93 385 73 12
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

L’Auditori torna a obrir i estrena temporada
musical amb els concerts de ‘Re-programats’
L’Auditori Can Roig i Torres torna a
obrir les seves portes aquest divendres 16
d’octubre després de sis mesos d’aturada
obligada degut a la pandèmia per la
Covid-19 i presenta la nova programació,
que titula ‘Re-programats’. L’objectiu és
que la programació del darrer trimestre
de l’any sigui un tast decidit per la difusió
definitiva de la música a tots nivells.
Les mesures de seguretat i protecció
obliguen a ser prudents en la proposta,
per això s’han reprogramat els concerts
que es van frustrar el primer semestre.
S’ha limitat, això sí, la distància física i el
nombre de components de cada formació
que podran interpretar dalt de l'escenari.
També, s’ha reduït l'aforament del pati de
butaques, que ha quedat en 108 localitats. Amb la ferma voluntat que l'Auditori
sigui un pol de difusió musical i alhora
un lloc segur per a tothom.
La programació estable obrirà amb el
concert de Mireia Inglés de Cabal

Musical (16 d’octubre, 21 hores), després seguirà el S.XX per a piano i flauta
d’Alex Aguacil i Cristian Farroni
(23 d’octubre, 21 hores), ens acompanyarà també el concert de Creacció Contemporània (6 de novembre, 21 hores),
amb Aristides Mateos, violí, i Jacob
Cordover, guitarra. I es tancarà el cicle
‘Re-programats’ amb l'homenatge al 250
aniversari del naixement de Beethoven,
amb el concert To be Beethoven Duel (21
de novembre, 21 hores), per la Camerata Gramenet i Carles Marigó i Juan
Manuel Cisneros.
El sisè stage d'interpretació i les Soinées
Musicals completaran el panorama.
D’altra banda, el 24 de novembre, amb
el concert de Santa Cecília, s’inicia el
Cicle de concerts de l’Escola de Música,
que enguany ofereix un total de vuit
actuacions fins al 16 de desembre, data
prevista pel Concert de Nadal de les
orquestres.

Normativa Covid-19 per al Teatre Sagarra i l’Auditori Can Roig i Torres
Amb motiu de la nova realitat provocada per la Covid- 19, el Teatre Sagarra i
l’Auditori Can Roig i Torres implementaran unes noves condicions
d’accessibilitat, que es posen coneixement de tota la ciutadania:
La capacitat de la platea al Teatre Sagarra s’ha reduït fins a 276 localitats, i la de
l’Auditori Can Roig i Torres s’ha reduït
fins a 108 localitats.
L’entrada als equipaments es farà mitjançant prèvia assignació de butaques i

es demanarà la declaració de responsabilitat individualitzada a cada espectador/a.

mascareta per raons de salut, hauran
d'acreditar-ho degudament.

La circulació de públic serà amb una única
entrada d’accés degudament senyalitzada
i una sortida ordenada per les diferents
portes de manera diligent.

Els passes dels actes que es realitzin
durant la mateixa jornada, es faran
prèvia evacuació de la totalitat del públic
assistent i es respectarà un temps mínim
per a la ventilació de l’espai.

La distància física a l’interior serà d’una
butaca anul·lada entre el públic. No es contempla l’agrupació familiar. I les persones
assistents hauran de mantenir la mascareta durant tot el concert o representació.
Les persones que no puguin utilitzar

Els drets humans i la cultura de la
pau a les Jornades de Cooperació
El 15 d’octubre es va iniciar una nova
edició de les Jornades per la Pau i la
Cooperació, en un context en què es fa més
necessari que mai potenciar la solidaritat i
la cooperació per vèncer la Covid-19 i
continuar col·laborant amb les poblacions
més desfavorides. Durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre, es duran
a terme més de 30 propostes virtuals
vinculades amb els drets humans i la cultura de la pau, organitzades per
l’Ajuntament, en sinergia amb les entitats
de la ciutat que formen part del Consell de
Solidaritat i Cooperació.
L’objectiu d’aquestes jornades és sensibilitzar a la ciutadania i dotar-la d’elements de
reflexió, amb mirada crítica, sobre l’estat
actual dels drets humans al món, com es
difon la cultura per la pau i el respecte i el
foment de la justícia social.
Fa 24 anys que es va posar en marxa el
Consell de Solidaritat i Cooperació de
Santa Coloma, un dels primers a Catalunya
d’aquest tipus, i també un dels òrgans de
participació més antics i amb més continuïtat de la ciutat. Des de llavors han participat una cinquantena d’entitats i al voltant
de 350 persones. El seu treball funciona
per comissions, com la de les Jornades per
la Pau i la Cooperació, l'Ajut Humanitari i
Emergència o la de Subvencions.

PROPERES ACTIVITATS:
16 d’octubre, 19 h
Presentació i passi del documental “Y
lo poco que nos queda” #MediAmbient
#Guatemala, amb ANA G. AUPÍ i RAQUEL
REI (directores).
Organitza: Enginyeria Sense Fronteres
Accés: http://www.bit.ly/
YLoPocoQueNosQuedaESF
19 d’octubre, 18:30 h
Passi de vídeo i debat “Ocupació en
temps de Covid-19” #Palestina #Covid19,
presenta PAULA PINTOR
Organitza: SUMUD – Col·lectiu de Joves
per Palestina. Accés: Plataforma zoom.
Inscripció: cooperacio@gramenet.cat
20 d’octubre, 19 h
L’experiència del projecte Elna Maternity Center #Personesrefugiades #Atenes.
Conversa amb CARLOS APARICIO, coordinador d’Elna Maternity Center
Organitza: Brigada Stanbrook
Accés: Plataforma zoom.
Inscripció: cooperacio@gramenet.cat
A partir del 21 d’octubre, 18 h
Exposició online “Malalties minoritàries” #Fotografiasocial, de l’autor XAVIER JOSA. Col·laboren: Territorios Libres
– Fons Documental Joan Gomis. Accés:
www.gramenet.cat/SantaColomaCoopera

Es posarà al servei del públic dispensadors de hidrogel, i hi haurà presa de temperatura a l’entrada del recinte. També
es disposarà de personal addicional pel
control i seguretat de l’acte.

Nota informativa sobre el
XIV Premio Isabel Alonso
Las mujeres que quieran participar en el
XIV Premio Isabel Alonso de relato corto
tendrán que entregar las obras originales
en La CIBA, espacio de recursos para
mujeres, innovación y economía feminista
(Paseo de Llorenç Serra, 64), debido al
cierre temporal del CC. Riu.
Para cualquier duda, contactar con la entidad organizadora al 647 13 36 99

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

