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Més de 5.700 persones s’han beneficiat
del Servei contra la pobresa energètica
Garantir els subministraments bàsics i millorar
l’eficiència energètica de les llars són els objectius

Durant l’any i mig de funcionament, s’ha aconseguit
aturar 114 talls directes de subministraments

Des que l’Ajuntament va posar en marxa el Servei de
prevenció i lluita contra la pobresa energètica, ubicat a
l’Oficina Local d’Habitatge (a les dependències de l’empresa
municipal Gramepark), l’abril de l’any passat, s’ha arribat a
millorar l’eficiència energètica i confort de la llar a 5.729
persones i s’han aconseguit aturar 114 talls directes de
subministrament, garantint l’energia i l’aigua a totes les
persones en situació de vulnerabilitat que s’han adreçat al
dispositiu, a través de l’aplicació de la Llei 24/2015.

Torna l’A-porta a Can Mariner
El passat 1 d’octubre es va reiniciar el projecte
d’apoderament veïnal ‘A-porta, acompanyant porta a
porta’ al barri de Can Mariner, després de l’aturada
del març passat arran de la declaració de l’estat
d’alarma del Govern de l’Estat i per la necessitat
d’evitar la transmissió comunitària de la Covid-19. És
un projecte de la Confederació d’Associacions Veïnals
de Catalunya (CONFAVC), que finançen l’Ajuntament,
Aigües de Barcelona (AGBAR) i l’Obra Social “la
Caixa”. Per la seva banda, la societat cooperativa
iesMed, SCEL (Innovació i Economia Social en la
Mediterrània Societat Coopera-tiva Europea Limitada), ha assessorat entorn la viabilitat del projecte a
Catalunya.

El servei té per objectiu prevenir, detectar i lluitar contra la pobresa energètica, així com garantir el dret als
subministraments bàsics i millorar l’eficiència energètica
de les llars. És un servei al qual pot accedir-hi tota la
ciutadania, independentment de la seva situació socioeconòmica, que vulgui reduir la despesa d’aigua, gas o
llum, millorar el seu confort tèrmic a la llar o que requereixi suport per acollir-se a alguna mesura de protecció a
persones vulnerables.

Tràmits que s’ofereixen

Alguns exemples de tràmits i acompanyaments que es
realitzen des del Servei són la gestió de mesures de
protecció i estalvi d’energia i aigua, com el bo social
elèctric o el fons de solidaritat de l’aigua, o les mesures
d’optimització de les factures, com la discriminació
horària, la reducció de potència, la garantia de mercat
protegit o PVPC, l’eliminació de despeses afegides que
incrementen la factura, la gestió de trams, o el cànon
social, entre d’altres.
En el cas del Bo Social, el Servei tramita aquesta bonificació en la factura de la llum que suposa un descompte
d’entre un 25 o 40% del consum màxim establert per
una unitat familiar. Els requisits per poder-s’hi acollir
són uns llindars de renda, però també contempla determinades circumstàncies familiars i personals (certificat
de discapacitat a partir del 33%, ser persones víctimes
de violència masclista o de terrorisme, famílies monomarentals, etc.).
A més, el servei també treballa per garantir l’accés als
subministraments aplicant la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica, que prohibeix els
talls de subministrament en casos de vulnerabilitat econòmica. Enguany, per exemple, arran del decret de l’estat
d’alarma el 16 de març, el govern estatal va garantir
l’accés a l’energia i l’aigua a les llars en situació de vulnerabilitat mentre durés aquesta situació d’excepcionalitat.

Haciendo frente a
la vulnerabilidad
energética

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

Dades del Servei

El Servei de prevenció i lluita contra la pobresa energètica
es va posar en marxa ara fa un any i mig a través d’un programa pilot de promoció de l’ocupabilitat i requalificació
professional de 10 dones de la ciutat amb dificultat d’accés
al mercat laboral com a agents energètiques. Actualment
és un servei plenament inserit en la cartera de serveis
d’atenció a les persones del municipi.
El perfil de persona atesa és el d’una dona (un 70% de
les persones usuàries són dones) amb una edat compresa
entre els 35-55 anys, d’origen espanyol. Majoritàriament
compten amb l’educació primària completada i només un
9% té estudis superiors. El servei ha atès, només aquest
any, a 60 famílies monomarentals de la ciutat. El grau de
satisfacció de les persones ateses aconseguit en l’enquesta
de percepció de satisfacció i utilitat del servei és d’un 9,2 en
una escala de 0-10 en el que 10 és ‘molt satisfactori’.

DADES DE CONTACTE
Oficina Local d'Habitatge - Gramepark
Plaça José Cámara de la Hoz, s/n
Horari: dilluns i dijous, de 9 a 15 h ; dimarts i dimecres,
de 9 a 18 h; i divendres, de 9 a 14 h
Telèfon: 93 385 94 56
E-mail: pobresaenergetica@gramepark.cat

Aquesta tasca la duen a terme 8 Picaportes de Can
Mariner, que representen el perfil del barri. Si és
necessari, les Picaportes també fan acompanyament a
serveis socials a aquelles llars més necessitades, i fins
i tot poden derivar casos al Servei de prevenció i lluita
contra la pobresa energètica de la ciutat.
La iniciativa es va començar a dur a terme el 23 de
gener, i fins al moment del confinament (març 2020)
s’havia picat a la porta de 245 llars, de les quals 112
la van obrir i així es va poder entrevistar 27 famílies.
Santa Coloma de Gramenet és la quarta ciutat catalana
que acull l’‘A-porta’, que s’ha desplegat també a barris
de Barcelona, Tarragona, Reus i Sabadell.
Les circumstàncies actuals de la pandèmia han obligat
als coordinadors/es del projecte a introduir canvis,
i s’ha substituït la mecànica del contacte interpersonal per la trucada telefònica i/o videotrucada. Per fer
difusió d’aquest canvi, es demanarà la col·laboració
de referents de la comunitat, com ara els comerços de
proximitat o el propi veïnat. Quan les condicions sanitàries i les autoritats ho permetin, s’anirà recuperant el
format inicial.
No obstant això, es manté l’objectiu de contactar amb
1.000 domicilis del barri, i donar consells i recursos per
a reduir la vulnerabilitat energètica i assessorar sobre
com rebaixar les factures de subministraments bàsics
i com adequar les llars al fred o a la calor amb arranjaments de baix cost.

En este nuevo mandato hemos puesto en marcha la concejalía de Vivienda y Energía, para hacer frente a la emergencia habitacional y a los problemas derivados del envejecimiento del parque de viviendas de nuestra ciudad.
Una de nuestras prioridades es la de detección, prevención y lucha contra la pobreza energética que sufren muchas
familias colomenses. Con esta línea muy clara, hace año y medio pusimos en marcha un nuevo servicio en la Oficina
Local de Vivienda de Gramepark, con el objetivo de garantizar los suministros de agua, luz y gas a la ciudadanía -sobre todo a personas y familias con pocos recursos- y para asesorar y guiar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas
que deseen reducir los recibos básicos del hogar. Con el 'Servicio de prevención y lucha contra la pobreza energética'
estamos ayudando a muchos colomenses a mejorar la economía doméstica, y en aquellos casos de riesgo de corte de
agua, luz o gas gestionamos ayudas para que ninguna familia tenga necesidades por cubrir. Se trata de una medida imprescindible sobre todo ahora, con una pandemia que está golpeando económicamente a muchos hogares de
Santa Coloma.
En este contexto, es fundamental avanzar en el concepto de eficiencia energética; línea que trabajamos a través del
diagnóstico en los hogares –cuando la situación lo permite- con el fin de aportar consejos a la ciudadanía para que
pueda reducir el gasto doméstico en luz, agua o gas. Otro paso más en atención a la vulnerabilidad es a través de
“A-Porta”, un proyecto que desarrollamos con la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya, para mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas del barrio de Can Mariner, como experiencia piloto. No cabe duda de que
seguiremos trabajando sin descanso para no dejar a nadie atrás.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Les ordenances fiscals del 2021 tenen en compte
els efectes econòmics ocasionats per la Covid-19
Al Ple ordinari del mes d’octubre, celebrat el passat dilluns 26, es van aprovar,
de forma inicial, les Ordenances Fiscals
i els Preus Públics per al 2021, entre
altre temes, amb els vots a favor del PSC
i l’abstenció d’ERC, ECP i C’s. Enguany,
aquesta proposta de modificació de les
ordenances és, en gran part, resultat
del Pacte Local de Reconstrucció social,
econòmica i cultural aprovat per totes les
forces polítiques del consistori en el ple de
juliol amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències provocades per la Covid-19.

Con la llegada del otoño y la caída de
la hoja de los árboles de las calles, para
mantener la limpieza viaria, el Ayuntamiento pone en funcionamiento como
en años anteriores un servicio extraordinario de mantenimiento.

Les principals mesures fiscals que
s’impulsen són:
• La congelació del rebut de l’IBI. Es
baixarà el tipus impositiu (passarà del
0,6350 al 0,591), mesura que compensa
l’augment de la base de l’impost derivada
de la revisió cadastral, i farà que el rebut no
augmenti. Això implicarà que la corporació
deixarà d’ingressar uns 1,2 milions d’euros.
• La revisió de l’Ordenança de Preus
Públics de Serveis Esportius. S’unifiquen
les tarifes de lloguer, hores d’entrenament,
etc., d’equipaments i instal·lacions esportives, de manera que els imports seran els
mínims aprovats l’any 2020. Els menors de
18 anys continuaran exempts de pagament.
Respecte a les mesures que s’incorporaran
en l’aprovació definitiva de les ordenances,
hi haurà la reducció de mercats i mercats
no sedentaris, actualment pendents de negociació amb els afectats. També hi ha altres
propostes del Pacte que no han estat incorporades, perquè la corporació ja disposa de
mecanismes equivalents d’ajudes al sector.

El Ple es va fer de forma telemàtica per complir amb les mesures de seguretat per la Covid-19

Pel que fa a les mesures aprovades al
Pacte amb incidència en l’exercici
2020, com ara la reducció del preu públic
de recollida d’escombraries industrials,
l’ocupació de la via pública (terrasses, mercats ambulants i mercats sedentaris) o les
exempcions del cobrament del lloguer pels
serveis als vivers d’empreses que gestiona
Grameimpuls, totes han estat aprovades.

La Declaració reivindica la vigència i ple
respecte dels drets de les persones defensores dels drets humans a desenvolupar
la seva tasca sense riscos ni amenaces, i
recorda la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la pandèmia, que viuen determinades minories i
col·lectius i/o grups.

Ciutat defensora dels drets humans

Durant el Ple també es van aprovar diferents mocions de tots els grups municipals:
la Moció per reclamar ajudes al Govern de
la Generalitat a fons perdut pels sectors
de la restauració, els centres d’estètica i
el comerç de Santa Coloma de Gramenet,
molt afectats per la crisi de la Covid-19, la
Moció per a l'impuls de mesures de suport
al sector firaire, i la Moció en suport al personal educatiu de la ciutat i en reclamació
de l’atenció a l’emergència educativa.

Per vuitè any consecutiu, el Ple va fer una
Declaració Institucional a favor de les
Ciutats Defensores dels Drets Humans, un
projecte que organitzen diverses ciutats
catalanes, en solidaritat i suport amb les
lluites pels drets humans que s'impulsen i
es mantenen per tot el món. És una mostra
més del consens entre els quatre grups
municipals (PSC, ERC, ECP i C’s), en sintonia amb Pacte Local.

Mocions aprovades

Patinets i bicicletes hauran de circular fora de
les voreres amb la nova ordenança de circulació
El Ple també va aprovar, de forma inicial,
la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants, amb els vots a
favor del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i C’s.
Amb l’actualització d’aquesta ordenança
es vol regular l’ús de bicicletes i vehicles
de mobilitat personal (VMP), que ja no es
podran utilitzar a la vorera, per assegurar la prioritat i la seguretat dels
vianants. D’aquesta forma, es millorarà
la seguretat viària i es fomentarà l’ús de
modes de transport sostenible, regulant la
seva circulació per l’espai públic.
Així doncs, quan la modificació entri
en vigor, els patinets elèctrics i les
bicicletes hauran d’utilitzar el mateix
espai públic que està reservat per als
vehicles en les vies pacificades.
També es limita
la velocitat a 30
km/h al carril
bici, i si es supera
aquesta velocitat,
els usuaris hauran
de circular per
la calçada. L’ús
del casc serà
obligatori en
l’àmbit urbà per
als menors de 16
anys.
La modificació
de l’Ordenança
també inclou la
prioritat dels vianants per sobre

Refuerzo de limpieza
viaria por la caída de
las hojas en otoño

de la resta d’usuaris de l’espai públic, i
la definició i regulació dels Barris per a
Vianants com a nou element d’estructura
a la ciutat pel que fa a mobilitat. Aquest
projecte, que es va iniciar a principis
d’any al barri Riu Nord, suposa la delimitació d’illes urbanes per a vianants,
on es redueix a 20 km/h la velocitat dels
vehicles, amb l’objectiu d’aconseguir
carrers pacificats, on les persones puguin
passejar amb comoditat.
Tots aquests canvis s’han dut a terme
agafant com a referència les Recomanacions emeses, a través d’un document de
consens amb altres municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), per
facilitar la mobilitat entre els municipis
de la metròpolis.

TIPUS C0

Cicle de càrrega per a ús personal no
lucratiu, assimilable a una bicicleta

TIPUS C1

Cicle de càrrega destinat a una
activitat d’explotació econòmica

TIPUS C2

Cicle de càrrega destinat al
transport de mercaderies

BICICLETA
I CICLE DE
CÀRREGA
(2 RODES)

Vehicles d’almenys dues rodes i propulsats per mitjà de pedals de tracció
humana. S’inclouen els cicles de
pedaleig assistit amb motor de 250
W de potència màxima i una velocitat
màxima assistida de 25 km/h

VMP

Rodes, plataformes, monopatins i
patinets per a una persona, amb motor
elèctric i velocitats de 6 a 25 km/h

GINY SENSE
MOTOR

Patins, patinets,monopatins i
monocicles per a una persona i sense
assistència elèctrica

Mientras que los desperdicios tirados
incívicamente en la vía pública siempre
dan sensación de dejadez y suciedad, la
imagen de nuestras calles llenas de hojas
es asumida por la ciudadanía con normalidad, pero más allá del paisaje bucólico
propio de la época, las hojas caídas son
un residuo que debe gestionarse. Es por
esto que se ha activado un plan especial
de actuación, que consiste en incrementar los equipos de barrido mixto en las
vías arboladas.
La caída depende, sobretodo, de
episodios de viento y frío, por lo que
la intensidad en el desprendimiento
presenta cierta imprevisibilidad; por
ello, el servicio se activará y desactivará, ajustando el número de equipos
de recogida, para lograr un servicio lo
más eficiente posible, asegurando la
retirada de las hojas en el menor tiempo
posible, sin malgastar servicios cuando
la cuantía es poco notable.

Recomanacions
en la celebració
de la Castanyada
Les celebracions de la festa de la Castanyada, enguany el dissabte 31 d’octubre,
estan condicionades per la situació de
pandèmia i pel necessari compliment de les
mesures sanitàries bàsiques i la normativa
vigent per evitar l’expansió del virus.
Recordeu:
• No es poden fer festes ni revetlles amb
ball ni botellades (“botellón”) a la via
pública.
• Es recomana celebrar aquesta festa en família, en grups reduïts (màxim 6 persones,
tret que tots siguin convivents). Cal mantenir
la distància d’1,5m, evitar el contacte físic i
fer servir la mascareta, sobretot si es tracta
d’espais reduïts i de trobades amb persones amb les quals no s’ha tingut contacte
habitual en els últims 14 dies. Es recomana
mantenir la ventilació dels espais de reunió.
• No es pot fer l’activitat de “truc o tracte”
per la qual els nens i nenes van disfressats
casa per casa per demanar llaminadures.
• No es poden fer els passatges del terror
esporàdics si no és només amb els grups de
convivència estable o en grups de 6 persones com a màxim.

Horari de l’OIAC
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h,
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.
Adreça: plaça de la Vila, 1. Tel. Ajuntament (Servei de Comunicació): 93 462 40 13. Web: www.gramenet.cat.

A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL
B-38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)
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la ciutat
A l’obra de la Salzereda es recupera
la runa per afavorir la sostenibilitat

Tots Sants: visites al Cementiri

El 31 d’octubre i l’1 de novembre, hi haurà un reforç de personal per
atendre les persones usuàries en tasques de col·locació de flors i neteja
de nínxols. Al Cementiri, que estarà obert de 8 a 18 hores, no es podrà
menjar ni beure, i es recomana limitar el temps d’estada. L’aforament
màxim serà de 2.000 persones i es posaran controls en aquest sentit. La
porta d’entrada serà la principal del recinte i la de sortida la d’accés al
Tanatori. La Policia Local controlarà la circulació dels vehicles i al recinte només podran entrar els autoritzats per problemes de mobilitat dels
seus ocupants. Per arribar-hi es recomana la utilització del transport
públic. L’autobús B-84 (plaça de la Vila-Cementiri) aquest dissabte y diumenge funcionarà de 8 a 18,30 hores i tindrà un servei cada mitja hora.
L’estació Can Zam de la línia 9 de Metro està situada a uns 500 metres.

Els parts, a Can Ruti fins a nou avís

Continuen a bon ritme les obres
d’urbanització del passeig de la Salzereda,
entre els carrers de Pompeu Fabra i de Mn.
Jacint Verdaguer. Entre els diversos
treballs que s’han portat a terme en els
darrers dies, destaquem que uns cinc mil
metres cúbics de runa de les demolicions
de l’antic passeig s'han traslladat al solar
de Can Zam situat davant de l’empresa
Cacaolat per tal de ser tractats amb
diferents màquines i trituradora i convertir-los en balast i grava per ser reutilitzats
a l’obra del mateix passeig, el que suposa
un important treball de recuperació de
material per afavorir la sostenibilitat.
L’objectiu és no portar aquest material de
rebuig a l’abocador i no haver de traslladar
balast i grava cap a les obres de la Salzereda
des d’altres punts allunyats.

Recordem que actualment s’està realitzant
la fase tres, de les quatre que consta el projecte de renovació del passeig de la Salzereda. Aquesta etapa afecta la part de la zona
central amb l'enderroc de les grans i velles
jardineres en desús i amb els treballs de
cablejat dels serveis i el drenatge d’aquest
espai. Aquesta setmana s’ha iniciat la pavimentació del passeig, amb la instal·lació
d’un paviment continu de formigó. Posteriorment, es farà la urbanització i la creació
de les noves zones verdes.
Les obres es desenvolupen segons el calendari previst inicialment malgrat l'atur
temporal en els treballs que es va haver de
dur a terme a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. La previsió és que
es pugui complir el termini de finalització,
marcat a la primavera del 2021.

Oberta la inscripció al concurs
'Juguem a Santa Coloma'
Torna el concurs “JUGUEM A SANTA
COLOMA”, un joc en línia organitzat pel
Museu Torre Balldovina, obert a tothom, que
consisteix a contestar correctament preguntes sobre la ciutat: patrimoni, personatges,
actualitat, cultura, esports, natura, curiositats... Enguany se celebrarà la 7a edició
d’aquest joc, que començarà el 9 de novembre i s’allargarà fins al 26 de novembre.

tual, tipus QUIZ, en què els i les finalistes
hauran de respondre amb el menys temps
possible el màxim nombre de preguntes
correctes per aconseguir ser el guanyador o
la guanyadora d’enguany. L’acte de lliurament de premis s’organitzarà en funció de
la situació de l’evolució de la pandèmia i
amb l’objectiu prioritari de la preservació
de la salut de les persones.

Aquest any tan especial a causa de la pandèmia, totes les respostes es podran trobar
fent recerques per internet amb la finalitat
d’evitar desplaçaments de les persones
participants, i el format de la prova de desempat (si és necessària), programada per al
diumenge 29 de novembre, també serà vir-

Des del 21 d’octubre estan ja obertes les
inscripcions, per jugar només cal accedir
al web www.juguemasantacoloma.cat,
registrar-se i seguir les indicacions. Més
informació al Museu, al correu museutorreballdovina@gramenet.cat i al web
www.gramenet.cat/museutorreballdovina.

Prorrogats els principals ajuts
per a persones autònomes
El Govern de l’Estat ha prorrogat els
principals ajuts adreçats a persones
autònomes fins al 31 de gener de 2021. Les
modalitats de prestacions per a negocis
afectats per la pandèmia són tres. La
primera, la pròrroga de prestació ordinària
compatible amb l’activitat. L’ajut és el 70%
de la base reguladora i la devolució de la
quota RETA. Per poder sol·licitar-la, cal
haver tingut una facturació un 75%
inferior durant el quart trimestre (respecte
al mateix període de l’any anterior), tenir
uns rendiments nets menors a 5.8818,5€ i
dret a la prestació per cessament
d’activitat (12 mesos de cotització).

per cessament d’activitat amb alta anterior
a l’1 d’abril de 2020. La quantia, en aquest
cas, és del 50% de la base reguladora i no
es paga el RETA (però sí que es cotitza).

La segona prestació està adreçada a empresaris/àries individuals amb davallada
d’activitat. Els requisits per rebre-la són
tenir una facturació igual o un 50% inferior respecte el primer trimestre de l’any
2020 i menys de dotze mesos de cotització

Per a més informació podeu posar-vos en
contacte amb el Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls, trucant als
telèfons 93 466 52 24, 650 37 76 80 i 650
37 76 81 o enviant un correu electrònic a
sfe@grameimpuls.cat.

Per últim, la nova prestació per suspensió
d’activitat està adreçada a persones autònomes que hagin de suspendre l’activitat
per decisió de les autoritats administratives per la Covid-19 (el cas dels restauradors/es, per exemple). L’ajut és del 50% de
la base mínima de cotització i exempció de
cotització. El requisit és estar d’alta com
a mínim 30 dies abans de la resolució del
tancament de l’activitat.

Els parts de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant (FHES) s'atenen
des del 29 d'octubre i fins a nou avís a l'Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol (Can Ruti). Aquesta mesura, promoguda pel Servei Català de la Salut, busca concentrar els parts en determinats hospitals davant l'augment de casos de la Covid-19 de les últimes setmanes en tot
el territori. Les dones que hagin de donar a llum a la FHES en les properes setmanes rebran una trucada del mateix hospital per informarles del canvi. El seguiment de l'embaràs i les urgències ginecològiques
es continuaran realitzant a l'Hospital colomenc amb normalitat.

Millorar la comunicació en l’àmbit familiar

El 5 de novembre, a les 18 h, tindrà lloc la xerrada ‘Per què diem
que sí quan voldríem dir que no? Disciplina positiva’, amb la pedagoga, mestra i mare Anna Ramis Assens, Assessora de centres
educatius i associacions de familiars, i impulsora de la campanya
#de0a3PantallesRES. La xerrada tindrà lloc en línia, mitjançant
la plataforma Zoom, i les inscripcions s’han de fer al web municipal www.gramenet.cat.

Es recullen pessetes contra l’Alzheimer

La campanya de recollida de fons que ha posat en marxa la Fundació Pasqual Maragall destinada a la investigació de la malaltia de
l’alzheimer també es fa a la nostra ciutat. Tothom hi pot col·laborar
aportant les pessetes que encara tingui a casa (a final d’any el Banc
d’Espanya finalitza el procés del canvi a euros). Podeu portar les
pessetes abans del 24 de desembre a la gelateria La Crep, establiment
que col·labora en la campanya, oberta totes les tardes, de 17 a 20.30
hores, excepte els dimarts. Hi ha una guardiola a l’abast tothom.
Recordeu que aquesta gelateria està al carrer de Sant Carles, 10.

XIV Premios Isabel Alonso de relato corto

Hasta el día 30 de noviembre pueden entregarse relatos cortos para
participar en los XIV premios Isabel Alonso. Recordamos que hay dos
categorías: estudiantes, de 15 a 25 años residentes en Santa Coloma
de Gramenet, y 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, en catalán o castellano, tienen que ser 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 Ciba (paseo de Llorenç Serra, 64), El premio homenajea
a Isabel Alonso (1928-2006), vecina de Les Oliveres, presidenta de la
Associació de Dones de ese barrio y cofundadora de la Coordinadora.

Renovació del programa Reempresa

L’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Grameimpuls, renova
el seu conveni de Reempresa amb la Diputació de Barcelona. Això vol
dir que el programa d’acompanyament al relleu empresarial, que es
desenvolupa a la ciutat des del 2013, tindrà continuïtat, de moment
fins al 2023. Amb el programa Reempresa les persones que volen
comprar o vendre un negoci en funcionament reben acompanyament
gratuït per fer-ho amb totes les garanties. Més informació al 93 466
52 24 o a través del correu electrònic reempresa@grameimpuls.cat.

Actes de les Jornades per la Pau i la Cooperació

Continuen les activitats del programa de les Jornades per la Pau i la
Cooperació. Enguany i a causa de les normes sanitàries a causa de la
Covid-19 només es permet la participació de manera virtual. El dilluns
2 de novembre, a les 18.30 hores, tindrà lloc una conferència sobre
la “Neteja ètnica a la ciutat de Jerusalem”, que anirà a càrrec de Lora
Abuaita i Belen Habboub, del col·lectiu Alkarama. Organitzen aquest
acte Alkarama-Moviment de Dones Palestines i SUMUD-Col·lectiu de
Joves per Palestina. D’altra banda, a partir de les 18 hores del 3 de novembre, estarà disponible l’exposició online “Cuidant-nos”, de Patricia
Bobillo, en la que hi col·laboren Territorios Libres i el Fons Documental
Joan Gomis. L’accés als actes és a través de la plataforma zoom. Cal fer
inscripció prèvia a l’adreça cooperacio@gramenet.cat.

Más plazo para la gincana desde mi sofá

El Pompeu Lab amplía el plazo para la entrega de los cuadernillos de
la actividad “Gincana desde mi sofá”. Los 144 participantes tendrán
hasta el 23 de noviembre para rellenar las diferentes pruebas y entregar el cuadernillo en el buzón del centro (c/ Pompeu Fabra, 22) o
presencialmente por las tardes de 17 a 20 horas. Recordamos a los y
las concursantes que la condición mínima para optar a los premios es
haber cumplimentado, al menos, la mitad de las pruebas y que es preferible que la entrega en el centro la realicen familiares. Las personas
con movilidad reducida pueden solicitar la recogida en domicilio al
93 499 82 91 (solo tardes).
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la ciutat
Concentració
contra els feminicidis
Com cada primer dimarts de mes, el
proper dia 3 de novembre, a les 20
hores, tindrà lloc una concentració a
la plaça de la Vila contra les violències
masclistes. Es fa una crida a la participació, amb les mesures bàsiques recomanades d’ús de la mascareta i de distanciament físic, i recordem que el lema
de la trobada és “Ens continuen assassinant¡. Ni una menys”. L’organització
és a càrrec de Dones per l’Eradicació de
Tot Tipus de Violències.

El Sagarra acoge el domingo la Gala de
los VII Premios de teatro Carro de Baco
En el acto se pondrá en escena, por diversos directores e intérpretes del grupo de
teatro de Carro de Baco, la obra vencedora y cuatro piezas más de entre las menciones especiales. Además, se presentará
el séptimo libro de la colección de textos
breves de teatro.

Xerrada-debat virtual
sobre els drets socials
en temps de pandèmia
Continuen obertes les inscripcions per a
la xerrada debat: «Treball humà i drets
socials en temps de pandèmia, emergència climàtica, digitalització i robotització», que tindrà lloc el 23 de novembre
(19 h) i que ha estat organitzada en
col·laboració amb La Lliga dels drets dels
pobles i el Consell de Cooperació i
Solidaritat de Santa Coloma de Gramenet, en el marc del programa Dies Europeus de Solidaritat Local-EDLS.

El centro de estudios teatrales y
compañía de teatro de nuestra ciudad
Carro de Baco presenta el domingo 1 de
noviembre, a las 19 horas en el Teatre
Sagarra, la séptima Gala de premios de
textos de teatro que organiza con la
colaboración del Ayuntamiento. En el
acto se hará entrega de los premios a los
dramaturgos galardonados en este 2020.

sido “A mayúscula”, de Luis Fernando de
Julián, que fue también ganador de la
primera edición en el año 2014. La obra
muestra con contundencia las consecuencias del abuso en un contexto de
discapacidad, con el silencio cómplice de
una sociedad demasiado preocupada por
las formas.
La Gala contará con la presencia del
autor ganador y la de tres autores del
cuadro de mencionados: Vicente Cañón,
por su obra 'El aniversario', Dácil Zurita, por 'El indiano' y Oscar Esteban, por
'Una ventana abierta'.

La xerrada, que es farà en línia, anirà a
càrrec de l'historiador, Enric Prat Carvajal, i serà presentada i moderada per la
periodista, Anna Palou. Les inscripcions
s'han de realitzar abans del 20 de novembre, a les 14 h, al correu:
cooperacio@gramenet.cat

Para este certamen, que cumple la séptima edición, se presentaron 190 piezas
de teatro breve, en catalán y castellano,
procedentes de Iberoamérica y algunas
partes de Europa. La obra vencedora ha

Exposició de pintura
de Bernat Barris
a Can Sisteré

Des del 25 d’octubre, noves mesures
per contenir la propagació de la Covid-19
El passat 25 d’octubre va entrar en
vigor a tot el país un nou Estat d’Alarma
amb toc de queda (confinament nocturn),
que s’estendrà inicialment fins al 9 de
maig. La mesura, acordada pel Govern
central, inclou diverses normes i peticions
a la ciutadania per intentar contenir una
segona ona de la pandèmia per la Covid-19, i cada comunitat autònoma l’ha
ajustat a la seva realitat.
Així, la situació epidemiològica ha
obligat a la Generalitat a adoptar

Fins a l’1 de novembre podeu visitar la
mostra ‘Rodalies Nord’ al Centre d’Art Can
Sisteré. Es tracta d’una exposició de pintura
del jove creador Bernat Barris d’imatges
urbanes de la metròpoli, on no falten
pintures dels entorns de Santa Coloma.
A Can Sisteré, com a tots els equipaments
municipals en funcionament, s’apliquen
mesures sanitàries i control d’accés. Podeu
visitar la mostra de dimarts a dissabte, de
17 a 21 hores, i els dissabtes i diumenges
d’11 a 13 hores.

Nou curs de
Manipulació
d’aliments
El proper 10 de novembre, de 15 a 19
hores, tindrà lloc un nou curs de manipulació d’aliments a l'Agrupació del comerç i
la indústria. Les persones interessades a
assistir-hi poden demanar més informació
trucant al telèfon 93 385 79 04, enviant un
correu a info@santacolomatotama.cat o bé
directament anant a les oficines de
l'Agrupació, al carrer de Sant Carles, 14.

Santa Coloma de Gramenet, con este
premio, se convierte en un punto de
referencia de la dramaturgia, puesto que,
tras siete ediciones, el certamen de textos
teatrales que organiza Carro de Baco es
una convocatoria ineludible en la agenda
de autores y autoras de teatro de diversos
puntos del mundo. El objetivo de estos galardones, que cuentan con la colaboración
del Ayuntamiento, es incentivar la puesta
en escena de textos teatrales de calidad y
promover una nueva dramaturgia.

Muestras de teatro

También este fin de semana en el teatro,
el sábado 31 de octubre, a las 19 horas, la
Escuela de Teatro Carro de Baco presenta
'La comedia en el tiempo', con piezas de
Molière, Chéjov, Mrozeck y Aristófanes.
Y el domingo, a las 12.30 horas, el alumnado ofrecerá “Campanas de boda”, una adaptación de la obra de La Cubana. Para reservas de localidades e información sobre estos
espectáculos, deben llamar al 616149203 o
escribir a info@carrodebaco.com.

Noves activitats
d’educació ambiental

mesures especials de contenció de
l’activitat laboral i social i en matèria de
salut pública, i resten prohibits tots els
desplaçaments que no estiguin degudament justificats i la circulació per la via
pública a Catalunya entre les 22 i les
06 hores.
L’Ajuntament fa una crida a tota la
població de Santa Coloma de Gramenet
a respectar aquestes mesures. El seu incompliment pot derivar en sancions amb
imports entre els 300 i els 6.000 euros.

El programa de tardor d’educació
ambiental ofereix aquest cap de setmana
tres activitats a l’Aula Ambiental de Can
Zam Isabel Muñoz i un passeig per conèixer el parc de la Serralada de Marina:
Dissabte 31 d’octubre
11.30 h. Descoberta de fauna a les làmines d’aigua del parc de Can Zam i del Riu
Besòs. A l’Aula Ambiental Isabel Muñoz.
Activitat dirigida per l’associació Galanthus, per observar atentament tota la
fauna i flora que trobem al nostre pas i ser
conscients de la complexitat ecosistèmica
de les làmines d’aigua.
11.30 h. També a l’Aula ambiental i a
l’hort de l’equipament, l’entitat Tiana Cultiva dirigirà l’activitat “Llavors hortícoles
de varietats autòctones”, en què s’explicarà
la importància del patrimoni genètic de
llavors hortícoles autòctones, com identificar-les i com conservar-les.
Diumenge 1 de novembre
11.30 h. A l’Aula de Can Zam Isabel Muñoz es farà una acció col·lectiva ambiental
i artística oberta a tothom. Hi haurà també decoració de caixes nius. Una activitat
popular per donar èmfasi a la protecció
dels hàbitats dels ocells a la nostra ciutat.
Cal inscripció prèvia a les activitats trucant al 618 007 230 o al correu ecometropoli@gramenet.cat.

