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La Ordenanza de circulación regulará el
uso de los vehículos de movilidad personal
En la ciudad crece el número de personas
que circulan en bicicleta o patinete eléctrico

La ordenanza actual se amplía para mejorar
la seguridad viaria y el transporte sostenible

El Pleno municipal, que se celebrará de forma telemática el próximo lunes 26 de octubre, aprobará de manera
inicial una ampliación en la Ordenanza de Circulación de
Vehículos y Peatones. El objetivo es regular la movilidad
en la ciudad de los llamados VMP, vehículos de movilidad
personal (bicicletas, patinetes, ciclos de más de dos
ruedas…), pero también mejorar la seguridad viaria,
favorecer el uso de modos de transporte sostenibles,
regulando su circulación por los espacios adecuados para
ello, y asegurar la prioridad peatonal. Temas que tendrá
en cuenta dicha ordenanza a partir de ahora.
Dada la realidad actual y las nuevas tendencias en movilidad urbana, con la irrupción reciente de nuevos modos de
movilidad, como los llamados VMP, así como por el crecimiento del uso de la bicicleta como modo de transporte
cotidiano en todo el territorio metropolitano, era necesario realizar una modificación puntual de la Ordenanza de
Circulación vigente, que data del 2010.
Desde entonces, la movilidad en Santa Coloma ha cambiado, la circulación sostenible ha crecido de manera
importante, y aún se espera que continúe creciendo en los
próximos años, impulsada por las propuestas recogidas en
el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) aprobado en noviembre de 2017. En este documento ya se recoge
la sectorización de la ciudad en barrios para peatones o la
necesidad de ampliar el alcance de la actual Ordenanza
para incluir todos los aspectos a regular que hacen referencia a la nueva movilidad.
Para conseguir regular la realidad cotidiana de la movilidad en la ciudad, se ha modificado el redactado para
incluir aspectos como la prioridad peatonal, la moderación de la velocidad de los vehículos de motor, la mejora
de la seguridad viaria, la incorporación de las bicicletas
y los VMP a la movilidad urbana con todas las garantías,
la recuperación del espacio público para la ciudadanía
en detrimento de los vehículos a motor y la promoción
de los modos de movilidad sostenible, por citar algunas
incorporaciones.
La modificación de la ordenanza incluye la definición
y regulación de los Barrios para Peatones (Barris per a
vianants) como nuevo elemento de estructura a nivel de
movilidad en la ciudad, que combinan la pacificación del
tráfico, la reducción de la circulación en el interior de la
red vecinal, la mejora de la calidad de vida, la prioridad
para los modos de movilidad activa y la recuperación del
espacio público para el vecindario y las relaciones sociales.

Hacia una
movilidad
sostenible
y segura

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

Aplicación para móvil de control
de zonas de carga y descarga
La próxima semana dará comienzo una prueba
piloto sobre un aplicativo para móvil que permitirá el
control y la gestión de 16 zonas de carga y descarga.
La prueba se realiza en las avenidas de la Pallaresa,
Francesc Maciá y Santa Coloma y si la experiencia es
positiva se extenderá a otras zonas de la ciudad. La
instalación de este aplicativo se realiza en colaboración con el Area Metropolitana de Barcelona (AMB) y
ya funciona en algunos municipios.
El cambio más importante en la Ordenanza está en que
amplia y desarrolla la normativa anterior, además de concretar con mayor detalle, la regulación de la circulación
de los modos de movilidad sostenible (bicicletas, ciclos de
más de dos ruedas, VMP y otros dispositivos sin motor) en
la ciudad, puesto que en la ordenanza vigente esta regulación es muy escueta y generalista, del todo insuficiente
para regular la movilidad de todos los nuevos modos de
movilidad sostenible que, cada día, tienen una mayor
importancia en los desplazamientos urbanos.

Consenso metropolitano

La modificación de la nueva Ordenanza Municipal de Circulación de Vehículos y Peatones se basa en un documento de
consenso con otros municipios que, junto a Santa Coloma, forman el área metropolitana. Documento trabajado
conjuntamente, que pone las bases comunes de las futuras
Ordenanzas Municipales de Movilidad de los ayuntamientos. El objetivo es facilitar la movilidad entre los diferentes
municipios, con unas ordenanzas municipales lo más homogéneas y similares posibles en los aspectos más esenciales.

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a poder desplazarse libremente para realizar sus actividades
cotidianas y de ocio; pero este derecho debe ejercerse de manera responsable, teniendo en cuenta que el medio de
transporte elegido tiene un impacto en la salud y bienestar de las personas, en el medio ambiente y en el entorno
urbano. En este sentido, desde el equipo de gobierno que presido estamos avanzando hacia un modelo colectivo
de movilidad más sostenible y segura, que repercuta en una mejora de la calidad del aire que respiramos y en una
mayor eficiencia en los desplazamientos. En definitiva, queremos una Santa Coloma más tranquila y amable, donde
se priorice las personas sobre los vehículos a motor.
Con este planteamiento, en el próximo Pleno Municipal vamos a aprobar una ampliación de la Ordenanza de
Circulación de Vehículos y Peatones, imprescindible para regular las formas de transporte en auge como los patinetes y, en general, de los vehículos de movilidad personal (VMP), cuyo incremento significativo hace necesario
establecer unas normas claras de convivencia y de regulación en su uso. Con esta modificación vamos a recuperar
espacio público para la ciudadanía, a través de los denominados “Barrios para peatones”, con los que conseguiremos calles con un tráfico pacificado y donde las personas puedan pasear y desplazarse con total comodidad. La
modificación de la ordenanza incluye también aspectos de moderación de la velocidad de los vehículos a motor y
de mejora de la seguridad viaria. Cabe destacar que se trata de un documento de consenso con otros municipios
del área metropolitana, fundamental para facilitar la movilidad entre ciudades, bajo el binomio inseparable de
seguridad y sostenibilidad.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat
En marxa una plataforma de compres en línia
per impulsar i modernitzar el comerç local
L’Ajuntament ha posat en marxa la plataforma de compra online comprasantacoloma.cat, que permet a la ciutadania
fer comandes per internet a les parades
dels mercats municipals i establiments
d’alimentació de la ciutat i rebre-les al
domicili de forma gratuïta. És un projecte que s’ha dut a terme de la mà de
l’Agrupació del Comerç i la Indústria i
dels mercats municipals, i que té com a
objectiu impulsar i modernitzar el teixit
comercial local, en el marc de les mesures
econòmiques per a pal·liar els efectes de la
Covid 19. D’altra banda, aquesta iniciativa
fomenta la disminució dels desplaçaments
de la població, i contribueix a reduir el risc
de contagis.
La plataforma ha arrancat amb la
participació de 38 parades dels
mercats municipals i establiments
d’alimentació, i a finals de 2020 es
preveu haver incrementat l’oferta fins a
70 punts de venda, i durant el 2021 es
superarà el centenar, afegint altres
sectors del comerç local. Es vol posar en
el centre als mercats municipals, amb
una completa oferta d’alimentació fresca
i de qualitat, procurant alhora integrar
una bona representació del conjunt de
carrers i sectors del teixit comercial de
proximitat.

un 70 % representen els costos inicials
d’impuls del projecte, i el 30% corresponen als costos de funcionament del darrer
trimestre de l’any.

La ciutadania només ha d’entrar a la plataforma, escollir els productes de la cistella
de la compra entre els diferents punts de
venda, i indicar l’horari d’entrega, que
sempre es realitzarà l'endemà i que abastarà
els termes municipals de Santa Coloma i
Badalona. Per la seva banda, els comerços
que estiguin interessats a formar part del
projecte, s’han de posar en contacte amb
l’Agrupació del Comerç i la Indústria al
mail: comprasantacoloma@totama.cat.
L’Ajuntament co-finança aquest nou
servei, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, i hi invertirà 42.785 € el 2020,

El portal comprasantacoloma.cat és el
primer marketplace que neix impulsat
per un ajuntament català amb la visió
d’incloure el conjunt de les parades i
comerços d’un municipi. Però aquest no
és l’únic tret distintiu del servei, ja que
durant aquesta primera fase es preveu
la incorporació de la moneda local, la
Grama, com a mitjà complementari de
pagament, així com també la integració
del sistema de fidelització impulsat per
l’Agrupació del Comerç i la Indústria, la
‘Targeta Ciutat’.

Prioritzar el transport verd

Per tal de vincular la innovació a la
modernització comercial, social, verda i
digital, l’Ajuntament ha contractat una
part del transport a una cooperativa local
que utilitza transport net, verd (bicicletes
elèctriques especialitzades). L’altra part,
de moment, es realitza mitjançant formes
de transport tradicionals, però la voluntat
del consistori és poder contractar-ne el
100% verdes, tan bon punt aquest tipus
de proveïdors estiguin en disposició
d’assumir l’encàrrec.

La propietat de les finques que integren el Polígon
d’Actuació Urbanística PA2.03.a/19P, de la
modificació del PGM per a la millora dels espais
lliures de la ciutat, aprovat definitivament el 14
de febrer de 2017, ha presentat una escriptura
pública de reparcel·lació voluntària, juntament
amb una diligència aclaratòria a l’esmentat protocol, referides a l’esmentat Polígon i ha sol·licitat la
seva aprovació, a l’empara del que disposa l’article
164 i següents del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, i d’acord amb els
articles 119.3 i 128 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya.
A aquests efectes, el document se sotmet al tràmit
d’informació pública durant el termini d’un mes,
mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial
de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i a la
publicació “l’Ajuntament Informa”, amb audiència
simultània a les persones interessades pel mateix
termini, amb notificació personal.
El document romandrà exposat al públic, per a la
seva consulta, durant el termini d’un mes, a les
oficines del Servei de Gestió Urbanística i Habitatge (Plaça Olimpo, 3 planta baixa, de dilluns
a divendres, de 9 a 14 hores). Per tal de donar
compliment a l’article 23.2 del decret 305/2006 i
83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i als efectes de garantir l’accés per
mitjans telemàtics, també podrà consultar-se,
accedint a: https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/Cercador.aspx?tema=2&subtema=14
38&cerca=1&temes=0&lang=ca&zones=0&h=1
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar
a partir de la darrera de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa
periòdica o notificació personal posterior, de ser-ne
el cas, els interessats podran examinar-lo i presentar
les al·legacions que considerin pertinents.

L’arquitectura en la ciutat saludable es la
protagonista del festival Open House 2020

Tal i com s’estableix a l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’aprovació definitiva de l’escriptura de reparcel.lació i els seus
documents complementaris resten supeditats a
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.

El festival d’arquitectura Open House BCN
arriba per vuitè any consecutiu a Santa
Coloma aquest cap de setmana (24 i 25
d’octubre). Enguany l’organització, en
col·laboració amb l’Ajuntament, ofereix
a causa de la pandèmia una programació
híbrida, amb visites presencials i programació online, i s’organitza al voltant de la
temàtica ‘La ciutat saludable’, agrupant els
edificis visitables en zones que es poden
recórrer a peu amb una distància màxima
de quinze minuts.

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 13
d’octubre de 2020, es va aprovar inicialment les Bases
de la segona edició dels Premis de Dramatúrgia i
Poesia Socials de Santa Coloma de Gramenet.
La mateixa Junta de Govern Local va acordar publicar
aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el tauler d'anuncis de la Corporació, al Full informatiu municipal “L’Ajuntament
informa”, 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'edicte en el BOPB, les persones
interessades puguin examinar-les i fer les al·legacions,
reclamacions i/o suggeriments que estimin oportuns.

Ecometròpoli

Escola de Restauració

Totes les visites són gratuïtes, i es faran
complint estrictament les normes sanitàries
i d’aforament. Com a novetat, s’ha elaborat
una extensa programació online, de la qual
ja se’n pot gaudir, amb podcasts gravats per
arquitectes i entitats en què s’expliquen els
edificis i els itineraris, vídeos, i reculls de
fotografies històriques.
Des dels anys seixanta, Santa Coloma ha
tingut mancança d’espais de convivència.
L’esforç per transformar un paisatge massificat i engolit pels edificis i el trànsit rodat és
un repte. La ciutat lluita per reinventar-se,
amb actuacions inclusives, participatives i
sostenibles, on la veu del veïnat cada cop és
més present i forta. Enguany, l’Open House
ofereix aquestes visites a la nostra ciutat:

Visites presencials
Escola de Restauració amb tapa i copa
de vi. Dia 25, d'11 a 14 h. Al Recinte Torribera, dels arquitectes Masó i Pericas.
La vinya d’en Sabater. Dia 25, d'11 a 14 h.
Projecte experimental de recuperació del
patrimoni vitivinícola de la ciutat dins del
Recinte Torribera.
La Ciba. Dia 24, de 10 a 14 h i de 16 a
18 h. Centre de recursos per a dones i
espai d’innovació i economia feminista,
que fou fàbrica química i farmacèutica
Ciba-Geigy.

La Ciba

Plaça d’en Baró. Dia 24 i 25, d'11 a 19 h
Projecte de remodelació urbana cocreat amb
les nenes i els nens del barri del Riu Nord.
Ecometròpoli. Dia 25, d'11.30 a 13.30 h
Al Recinte Torribera, actual Centre
d’Educació Ambiental municipal.
Antic Pavelló B de l’Hospital de l’Esperit
Sant (en obres). Dia 25, d'11 a 14 h
S’ha transformat un antic hospital per a
tuberculosos en una escola d’oficis per
impulsar l’ocupació i l’economia.
Aula ambiental Isabel Muñoz, a Can
Zam. Dies 24 i 25, d'11.30 a 13.30 h
Centre prototip d’educació ambiental
instal·lable en diferents parcs de la xarxa
metropolitana.
Cotxeres TMB L9 – Can Zam. Dia 24, a
les 10.30, 11, 11.45, 12.30 i 13.15 h
Més de 13.000 metres quadrats soterrats
per acollir les cotxeres de l’L9 del metro.

Pavelló B de l’Esperit Sant

Les Bases de la segona edició dels Premis de
Dramatúrgia i Poesia Socials de Santa Coloma de
Gramenet (DRAPS), s’entendran aprovades de
manera definitiva si no es presenta cap al·legació,
reclamació i/o suggeriment en aquest període.
Aquestes Bases, així com la resta de documentació,
es poden examinar al Servei de Suport Administratiu de l’Àrea de Participació Ciutadana, Cultura
i Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet (Plaça de la Vila, 1, planta 1a.) de dilluns
a divendres, de 9:00 a 13:00 hores, telèfon 93 462
40 63, i a la web municipal: www.gramenet.cat.

Programació online
48hopenhousebarcelona.org
Itinerari lliure Santa Coloma saludable (podcasts). En aquest espai es
descobreixen diferents espais saludables
de Santa Coloma i s’explica què s’amaga
rere el canvi urbanístic que es duu a
terme a la ciutat.
Empatitzem – Repensem l’ús dels
patis escolars (vídeo). Un projecte
pedagògic i participatiu que busca
generar propostes de reorganització que
treballin sobre la igualtat de gènere, la
cooperació i els valors inclusius.
Plaça d’en Baró (podcasts).
Edifici multifuncional Fondo (vídeo). Un
reportatge que mostra la ràpida integració
d’aquest equipament, tant físicament al
seu entorn, com per part del veïnat.

Por las pensiones
Marea Pensionista Gramenet convoca a
la ciudadanía a participar en la concentración que tendrá lugar el lunes 26 de
octubre, a las 11 horas en la plaza de la
Vila, por la defensa del sistema público
de pensiones.
Deberá mantenerse la distancia física de
seguridad y usar mascarilla.

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
L’Ajuntament amplia amb 63 pisos
el parc d’habitatge per a ús social

Tancat a vehicles el camí forestal a Sant Jeroni

A partir del divendres 23 d’octubre el camí d’accés a Sant Jeroni de la
Murtra i al barri del Canyet de Badalona es tancarà al pas de vehicles
de motor. L’acord que han pres els ajuntaments de Santa Coloma de
Gramenet i Badalona ha estat consensuat també amb el Consorci del
Parc Serralada de Marina. La tanca, a Santa Coloma de Gramenet, es
situarà a l’entrada del camí, a la cruïlla amb el carrer de Prat de la Riba.
Tant sols s’autoritzarà el pas a vehicles de serveis i al veïnat que visqui a
l’interior de la zona forestal. Al terme municipal de Badalona també es
tancarà a l’inici del camí forestal al barri del Canyet. Aquesta actuació te
dos objectius bàsics: la protecció de l’espai natural en l’àmbit del Parc de
la Serralada de Marina i el compliment estricte de la normativa decretada per les autoritats sanitàries evitant les aglomeracions de persones.

Acció formativa sobre Mailchimp

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls organitza els dimecres
28 d'octubre i 4 de novembre el taller gratuït 'Com dissenyar una campanya d’e-mail màrqueting des de zero a través de Mailchimp'. L’acció es
realitzarà en modalitat online de 15.30 a 19.30 hores. Les persones interessades a participar-hi hauran de fer la inscripció a través de la pàgina
web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’).
Aquesta setmana, l’Ajuntament ha
signat amb la Societat de gestió d’actius
procedents de la reestructuració bancària
(Sareb) el primer contracte de cessió de 63
habitatges distribuïts arreu de la ciutat,
que s’incorporaran al parc municipal
d’habitatge per destinar-los a lloguer
social. Es tracta de la cessió temporal d’un
primer paquet, fruit del conveni signat el
passat juliol, en què la Sareb es comprometia a lliurar la gestió de 220 habitatges a
l’Ajuntament durant quatre anys. L’objectiu
final és alleujar els efectes de la crisi
econòmica originada per la Covid-19 entre
la ciutadania.
L’ampliació del parc d’habitatge social municipal és una de les mesures que contempla el Pacte Local per pal·liar els efectes
del virus a Santa Coloma, signat el 22 de
juliol per totes les forces polítiques del
consistori. Amb aquest acord, l’Ajuntament
podrà disposar d’habitatges de lloguer
assequible que es destinaran a persones
que compleixin les condicions establertes
en l’acord signat, i tenint en compte els
programes socials municipals que hi ha
actualment en marxa.

La duració del conveni serà de quatre anys,
i es podrà prorrogar per períodes d’un any
per acord exprés de les dues parts, fins a
un màxim de 4 anys més, sense perjudici
de la vigència independent dels contractes
d’arrendament que s’hagin formalitzat
durant la vigència d’aquest acord. El que
comptarà serà la vigència establerta en
cada contracte.

Primers habitatges socials
adquirits per tanteig i retracte

La Junta de Govern Local va aprovar
el 20 d’octubre l’acord que permetrà a
l’Ajuntament comprar el primer pis mitjançant el dret a tanteig i retracte de la ciutat, i incorporar-lo al parc públic d’habitatge
per a ús social. Paral·lelament, s’ha aprovat
l’acceptació d’una subvenció de la Diputació
de Barcelona per dur a terme aquesta compra, d’un màxim de 35.000 euros, i s’han
iniciat els tràmits per adquirir un segon
habitatge també per tanteig i retracte. Es
tracta d’una mesura recollida al Pla d’Acció
Municipal (PAM 2020-2023). Actualment,
l’Ajuntament està gestionant un parc públic
de 220 habitatges per a ús social.

Tots Sants: nou horari del Cementiri,
enguany amb mesures per la Covid-19
Enguany, les visites al Cementiri
municipal, que són massives a la nostra
ciutat amb motiu de la pròxima festivitat
de Tots Sants, també hauran de tenir en
compte els protocols sanitaris de protecció
envers la Covid-19.
En termes generals, es recomana que en la
mesura del possible s’eviti anar-hi els dies
31 d’octubre i 1 de novembre. No obstant
això, donat que el Cementiri és un espai
obert, les mesures que cal aplicar són les
mateixes que en altres espais oberts: grups
no superiors a 6 persones, tothom amb
mascareta, respectar les distàncies de
seguretat i en el cas que sigui necessari l’ús
d’escales o altres elements per accedir als
nínxols, caldrà la utilització de guants (en
cas de no disposar-ne, se’n podrà demanar
al personal del Cementiri). Els dos dies assenyalats hi haurà un reforç de personal per
atendre les persones usuàries en tasques
de col·locació de flors i neteja de nínxols. Al
Cementiri no es podrà menjar ni beure, i es
recomana limitar el temps d’estada.

Arrossos al 'Passió per la Cuina'

L’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) acull els dijous 5 i 12
de novembre (17.30 a 19.30 h) el taller 'Arrossos mediterranis', dins
de la programació d’enguany de 'Passió per la cuina'. El monogràfic,
de doble sessió, té un preu de 40 euros. 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.

Correllengua: poesia a la Font de l’Alzina

Dins de les activitats del Correllengua 2020, aquest dissabte 24
d’octubre, a les 11 hores a la Font de l’Alzina, tindrà lloc una polis
poètica. Hi participaran Coloma Lleal, Jordi Tena, Jordi Valls, Angel Pla, Beatriz Ruiz, Rodolfo del Hoyo i Joan Tudela. L’acte vol ser
un homenatge a Josep Carner i diferents persones llegiran també
alguns dels seus poemes. Hi posarà música al saxo Lluis Miras.
L’acte està organitzat per Òmnium Cultural i el Centre Excursionista Puigcastellar.

Escape room virtual al Pompeu Lab

Ja s’han obert les inscripcions per a l’activitat gratuïta del Pompeu
Lab, escape room “Stranger Santako”, que tindrà lloc el dissabte 7 de
novembre en sis torns diferents de joc. Us podeu informar i apuntar
trucant al telèfon 93 499 82 91 (només tardes), emplenant la butlleta
a www.gramenet.cat/pompeulab, o a través del correu pompeulab@
gramenet.cat. Els 52 gamers que van quedar en llista d’espera del
torneig “Vídeojocs en valors” tenen preferència en la inscripció i per
escollir el torn. El joc està adreçat a totes les edats, però els menors
de 14 anys hauran de jugar acompanyats d’una persona adulta.

Convocatòria de subvencions esportives 2020
El període de sol·licitud serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
al BOP de Barcelona. Poden sol·licitar subvenció les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que es trobin degudament inscrites
al Registre de la Secretaria General de l’Esport, o bé en el corresponent registre de la
Generalitat de Catalunya, i en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el moment de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent
atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció, que compleixin
els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin activitats físiques i esportives d’utilitat pública o interès social o que promoguin
una finalitat pública.
La documentació haurà de ser emplenada, lliurada i registrada a les oficines de l’OIAC un
cop s’hagi obert el període de sol·licitud. Per informació poden contactar amb el Departament d’Esports mitjançant el correu subvencionsesports@gramenet.cat o bé consultar les bases a la web municipal. https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/esports.

de sortida la d’accés al Tanatori els dies 31
d’octubre i 1 de novembre. També aquests
dies l’atenció administrativa s’haurà de fer
amb cita prèvia. Més informació al web
http://www.cementirisantacoloma.com.

Horari i accessos

L’aforament màxim del Cementeri municipal segons les disposicions de la Generalitat, serà de 2.000 persones i per tal de controlar aquest màxim es posaran controls
per garantir el seu compliment.

Del divendres 23 d’octubre fins al diumenge 1 de novembre, el Cementiri estarà obert
de 8 a 18 hores. Per arribar-hi es recomana
la utilització del transport públic. L’autobús
B-84 (plaça de la Vila-Cementiri), que
funciona els matins dels diumenges, el 25
d’octubre i l’1 de novembre funcionarà de
8 a 18,30 hores i tindrà un servei cada mitja
hora. D’altra banda, recordem la proximitat
de l’estació Can Zam de la línia 9 de Metro,
situada a uns 500 metres.

Pel que fa a aquelles persones que per
problemes de mobilitat hagin d’accedir al
recinte en vehicle, cal dir que hauran de
seguir els recorreguts indicats. La porta
d’entrada serà la principal del Cementiri i la

La Policia Local es farà càrrec de controlar la circulació dels vehicles i al recinte
només podran entrar vehicles autoritzats
per problemes de mobilitat dels seus
ocupants.

Ajornada la vintena edició dels Premis Ciutat
A causa de les mesures sanitàries que cal respectar, necessàries per a evitar la propagació de la Covid-19, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha decidit ajornar
a l’any vinent l’edició dels Premis Ciutat de Santa Coloma,
que és un dels actes més solemnes i entranyables dels que
tenen lloc a la nostra ciutat.
Els guardons d’aquests Premis tenen caràcter honorífic i
no comporten cap dret administratiu ni econòmic a favor
de les persones premiades, s’atorguen a persones físiques
o jurídiques arrelades a Santa Coloma de Gramenet que, a
conseqüència de les seves actuacions concretes i desinteressades en benefici de Santa Coloma, es considera són mereixedores de reconeixement. Entitats, col·lectius o persones presenten formalment les seves candidatures, que són valorades per
un Jurat cívic creat a l’efecte.
Quan la situació de risc sanitari finalitzi i sigui possible celebrar
amb normalitat aquest esdeveniment, es durà a terme una convocatòria pública per a la presentació de les candidatures.
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la ciutat
Concert a l’Auditori:
‘El s. XX per a
flauta i piano’

El 15è Passatge Insòlit se celebra aquest
cap de setmana al Teatre i a Can Roig i Torres
Aquest cap de setmana se celebrarà la
15a edició del Passatge Insòlit (23, 24 i 25
d’octubre), el festival especialitzat en les
arts del firaire de Santa Coloma, i tornarà
a ser una realitat única i màgica a pesar
de les circumstàncies derivades de la
Covid-19, que han obligat a l’organització
a repensar i dimensionar l’esdeveniment.
Aquest serà el més insòlit dels passatges.

Avui 23 d’octubre, a les 21 hores, tindrà
lloc el segon concert de la temporada
octubre-desembre de l’Auditori. Àlex
Alguacil & Christian Farroni oferiran un
concert sota el títol ‘El s.XX per a flauta i
piano’.
Us recordem que en atenció a les mesures sanitàries per la Covid-19, l’Auditori ha reduït
les localitats disponibles a un total de 108.
Les persones assistents hauran de mantenir
la mascareta durant tot el concert. Seguiu les
indicacions del personal de l’equipament.

S’estrena el documental
‘Perifèria’ sobre el
canvi de Santa Coloma
El dimarts, 27 d'octubre, s'estrena el
documental 'Perifèria' dirigit per Xavi
Esteban i Odei A. Etxearte, a la 65 Setmana Internacional de Cine de Valladolid,
dins de la secció 'Doc. Espanya', dedicada
al documental espanyol.
'Perifèria' és un viatge als ecos del
passat de Santa Coloma de Gramenet,
i narra com els seus veïns i veïnes van
transformar el suburbi que els imposava l'especulació franquista en una
ciutat digna. El Pla Popular, elaborat per
l'arquitecte Xavier Valls, és el punt de partida històric del llargmetratge. Aquest pla
va ser una experiència pionera de participació ciutadana, i la seva elaboració
resulta inspiradora per a les generacions
actuals, explica Esteban, "ja que és una
generació que viu en carn pròpia com és
desterrada de les seves ciutats, llocs convertits en una sort de decorat turístic".

Pròximes activitats
del programa de tardor
d’educació ambiental
El dissabte 24 d’octubre, a les11.30
hores, a l’Aula ambiental de Can Zam
Isabel Muñoz, tindrà lloc l’activitat ‘Biodiversitat urbana’. Les ciutats són indrets que
hom no associaria a la natura. No obstant
això, les sorpreses que ens ofereixen, en
aquest sentit, són constants. L’entitat
Galanthus en descobrirà com a les ciutats,
podem gaudir d’una notable diversitat
d’espècies que en general contribueixen a
incrementar el benestar humà.
D’altra banda, el diumenge 25 d’octubre, a
les 11.30 hores a Ecometròpoli, es tractarà
el tema ‘Eriçons:els nostres veïns amb
punxes’. Els eriçons són petits mamífers
que viuen més a prop nostre del que ens
pensem i ens ajuden als horts i als jardins.
Coneixerem aquests veïns i sabrem com
podem ajudar-los a viure millor en aquest
entorn tan modificat per l’home. Podrem
veure un eriçó de ben a prop.
En ambdós casos, cal inscripció prèvia
trucant al 618 007 230 o al correu ecometropoli@gramenet.cat

Enguany s’ha descartat el format habitual
de la fira, una característica molt singular
del projecte, l’espai on el públic es movia
lliurement entre atraccions per provar
habilitats o veure espectacles de curta
durada, així com gaudir de les barraques
o petites carpes. El festival es trasllada,
de manera excepcional, dels jardins de la
Torre Balldovina al Teatre Sagarra i a Can
Roig i Torres, dos espais que permetran
garantir les mesures de seguretat d’obligat
compliment per evitar el contagi del virus.

Presentació del Passatge al Teatre, amb Emma Escolano, Núria Parlon, Petra Jiménez i Andreu Banús.

suport de l’Ajuntament, la Generalitat i la
Diputació de Barcelona.
Aquests són els espectacles previstos:
TEATRE SAGARRA

Un canvi que ha permès també incrementar la capacitat del festival, que en aquesta
edició comptarà amb un aforament de
1.600 places, quan habitualment rebia
l’assistència d’entre 1.100 i 1.200 persones.

Be God Is, Espai Dual (dia 23). Combina
la virtuositat musical, el gest i la imaginació per transportar al públic cap a un
espai on les preguntes i el sentit comú
passen a un segon terme.

Per assistir als espectacles cal comprar
l’entrada de forma anticipada a través del
web www.teatresagarra.koobin.cat. El
preu de les entrades és des de 3 a 6 euros.

Abandónate mucho, Las XL (dia 24). Un
espectacle musical i teatral que de-construeix el mite de l’amor romàntic a través
de princeses, copleres, ionquis, meditadores i seductores.

El Passatge Insòlit s’organitza gràcies a
l’entrega absoluta de l’equip humà que
forma el col·lectiu artístic Denominació d’Origen Santa Coloma (DOSC), i el

Trashhhhh!!!, Zero de conducta (dies
24 i 25). És la història d’una bossa de
deixalles –la Poubelle– que malgrat que

somia en ser una estrella, haurà d’acceptar
el seu destí. L’obra és una comèdia tràgica
molt còmica i poc tràgica.
Set Up, Los Barlou (dia 25). Gira al
voltant de tres excèntrics personatges que
pretenen emular grans produccions de
circ que els tenen fascinats. Una obra de
gran incompetència i descoordinació al
més alt nivell.
CAN ROIG I TORRES
FOC, L’Avalot (dia 24). Un espectacle de
carrer visual, sense paraules, i que gira al
voltant del foc.
Espera, Circ Eia (dia 25). Performance
en què els acròbates es converteixen en
artesans del moviment enmig de paisatges perduts plens d’expressions humanes
i trobades sinceres.

Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment, la desinfecció de les mans amb dispensadors de gel hidroalcohòlic,
disponibles als accessos, i realitzar una entrada i sortida esglaonada, seguint les indicacions del personal.

Noves propostes sobre pau i drets humans
a les Jornades per la Pau i la Cooperació
Aquesta setmana, les Jornades per la
Pau i la Cooperació, organitzades per
l’Ajuntament i les entitats del Consell de
Solidaritat i Cooperació, ofereixen noves
propostes virtuals vinculades als drets
humans i la cultura de la pau: dos documentals, un relacionat amb la lluita contra
la Covid-19 a Cuba, i l’altre amb la vida
dels palestins que viuen rodejats pel mur
de Cisjordània, i la presentació del llibre
‘Abecedari de la Solidaritat’:

Accés: Plataforma zoom.
Inscripció: cooperacio@gramenet.cat

23 d’octubre, 19 h
Presentació i passi dels documentals ‘La lluita de Cuba contra la Covid-19’ (Presenta
Francesc Garcia) i ‘La pandèmia en els països més pobres’ (Presenta Gabriela Bravo)

28 d’octubre, 18 h
Presentació del llibre i material pedagògic ‘Abecedari de la Solidaritat’, amb
textos de Virgínia Martínez i Núria Pelay, i
il·lustracions de Namíbia Coronado.

Organitzen: Casal d’Amistat amb Cuba
“José Sánchez” i AISE (Asociación Internacional de Sanitarios en España)

Organitza: Sindicalistes Solidaris
Accés: Plataforma zoom.
Inscripció: cooperacio@gramenet.cat

27 d’octubre, 19 h
Passi del film ‘El color de los olivos’, dirigida per Carolina Rivas. Presenten Daoud
Sarhandi, productor de la pel·lícula, i Petra
Jiménez, tinenta d’alcaldessa.
Accés: Plataforma zoom.
Inscripció: cooperacio@gramenet.cat

Cursos de català de tots els nivells a L’Heura
La primera setmana d’octubre van
començar els cursos de català del CNL
L’Heura: 15 cursos presencials de català de
nivell Inicial i Bàsic, un curs semipresencial
de nivell Elemental i 11 cursos en línia, que
sumats a l'oferta conjunta de tot el CPNL,
permeten seguir tots els nivells de català.
En total s’hi han inscrit 472 alumnes.
Totes les persones que vulguin apuntarse als propers cursos de català podran
fer-ho el mes de desembre i trobaran
tota la informació al web https://www.

cpnl.cat/xarxa/cnllheura/, i a les xarxes
socials del CNL L’Heura (Twitter, Facebook i WeChat), també accessibles des de
la pàgina web.

Continua el Voluntariat
per la llengua
Enguany, el programa Voluntariat per la
llengua ha crescut molt gràcies a la seva
modalitat virtual. Actualment, amb la
campanya “Quan parles fas màgia,” s’està
donant un nou impuls al programa que en
el 2020 vol arribar a les 150.000 parelles
lingüístiques formades des del seu inici, fa
17 anys. I aquest mes de desembre podrem
veure l’exposició “Quan parles fas màgia”
a la Biblioteca del Fondo.
Al CNL L’Heura, s’han format més de 100
noves parelles virtuals durant els darrers
mesos i constantment se’n fan de noves.
Tothom que estigui interessat a participar-hi
pot inscriure’s a través de la pàgina www.
vxl.cat o escrivint a vxl.heura@cpnl.cat.

Sessió online per a
entitats sobre la
gestió de les emocions
El Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural de la Serra d’en Mena comença divendres 23, de 10 a 11.30 hores un
cicle formatiu per a les entitats de Santa
Coloma de Gramenet que necessiten
afrontar els reptes imposats per la pandèmia. Aquesta sessió online sota el títol
Cuidem-nos: la salut i el benestar emocional anirà a càrrec de Mireia Cabero,
directora de Cultura Emocional Pública.
El cicle continuarà dilluns 26 amb una sessió de treball de les associacions de famílies
(AFAS), a càrrec d'en Xavier Pujol, professor de la Universitat de Girona. Informació i
inscripcions a ldelgado@cartadelapau.org

