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La lluita contra la violència masclista, més
necessària que mai en temps de pandèmia
La commemoració del 25N reflecteix el compromís
feminista de la ciutat, amb un ampli ventall d’accions

Miguel Lorente, ex delegat del Govern per a la
Violència de Gènere, impartirà la conferència central

Sota el lema ‘Més que mai, Santa Coloma no
calla!’, la commemoració del 25N, Dia Internacional per
l’Eradicació de la Violència contra les Dones, arrenca
amb el mes de novembre a Santa Coloma amb un extens
programa d’activitats liderat des de ‘La CIBA, espai de
recursos per a dones, innovació i economia feminista’, i
amb una àmplia participació de grups feministes de la
ciutat. Una celebració que arran de la pandèmia de la
Covid-19 “esdevé encara més necessària, ja que aquesta
crisi ha tingut un major impacte sobre les dones i ha
intensificat les situacions de violència masclista a les
llars”, destaca l’alcaldessa Núria Parlon.

Informe “Violències Masclistes
en temps de pandèmia”
Es presentarà l’Informe “Violències Masclistes en
temps de pandèmia”, a càrrec de LaCIBAOBSERVATORI_OpenDataLAB (19N, 18 h, en línia). Aquest treball
analitza com s’expressa la violència contra les dones en
aquests temps de pandèmia i confinaments, i permet
aprofundir en aspectes cabdals com ara quines manifestacions adopta, com s’incrementa la seva intensitat
i risc o quines mesures s’han d’aportar per arribar a les
dones que l’estan patint.

Una gran part dels actes que conformen el programa
seran virtuals, però també hi ha espectacles previstos
al Teatre Sagarra i diverses intervencions al carrer, per
atorgar visibilitat a la lluita contra les violències masclistes a diferents indrets de Santa Coloma.

La violència masclista és
una realitat quotidiana

Entre els actes, destaca la conferència central (11N,
18 h, en línia) que anirà a càrrec de Miguel Lorente,
expert de reconeguda trajectòria internacional i Delegat
del Govern per a la Violència de Gènere entre els anys
2008 i 2011. Sota el títol “La violència és cosa d’homes”,
la seva intervenció permetrà entendre la vinculació entre
masculinitat hegemònica i violència masclista i oferirà
eines per a la seva prevenció.
També es comptarà amb la participació de l’escriptora
Gemma Lienas (18N, 18 h, en línia), que presentarà el seu nou llibre ‘Drets Fràgils. Autobiografia d’una generació de dones. Ni un pas enrere:
la revolució feminista continua’. L’autora convidarà a
reflexionar en torn al feminisme com a l’única via per
assolir l’eradicació de la violència contra les dones, pel
fet de tractar-se d’una violència estructural que està en
les arrels mateixes del sistema patriarcal.
El dia 25 de novembre (18 h) es manté la ja tradicional
lectura del Manifest unitari per part de representants del Consell de les Dones, tot i que en aquesta ocasió
i a causa de les restriccions sanitàries arran de la Covid-19 tindrà un format virtual.

Prevenció de les violències

Especial rellevància tindran també les iniciatives amb
un tarannà preventiu promogudes des de La CIBA i el
Consell de les Dones. Entre elles, destaca la que protagonitzarà l’alumnat de secundària, “Santa Coloma
con el latido de las Mariposas”, que es suma a una
campanya impulsada per l’entitat El latido de las maripo-

Por una Santa
Coloma libre
de violencias
machistas
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Segons la Macroenquesta de la violència contra la dona
2019, presentada recentment pel Ministeri d’Igualtat,
el 57% de les dones majors de 16 anys residents a Espanya han patit algun tipus de
violència masclista, i el 40,4% de les dones han
sofert assetjament sexual al llarg de les seves vides.
Són xifres esfereïdores que no podem tolerar i que ens
incumbeixen a totes i a tots.

sas, que té per objectiu educar en el respecte i la igualtat,
mitjançant l’elaboració de papallones violetes que simbolitzen la transformació i el canvi per una societat lliure
de violències masclistes. El resultat del projecte quedarà
exposat a partir de diumenge 22 de novembre a la plaça
de la Vila.
El 23 de novembre (18 h, en línia) es durà a terme una
altra iniciativa vinculada a la prevenció, que ha comptat
amb la participació i protagonisme de dones diverses de
la ciutat. Es presentarà un material audiovisual que posarà nom a les manifestacions quotidianes de les violències masclistes, com una eina de prevenció i detecció.
Durant aquest mateix acte també es donarà a conèixer el
projecte ‘Referents’, un espai de dones que han transi-

tat el camí de la recuperació de la violència masclista
i que esdevenen mentores d’altres dones en el seu procés d’autonomia i apoderament individual i col·lectiu.
Aquesta iniciativa es completarà amb una campanya de
visibilització de missatges identificatius de situacions
quotidianes de violència masclista a espais estratègics
de la ciutat, com ara escoles o mercats, amb la finalitat
d’apropar els serveis d’atenció a les dones, en el marc del
projecte LaCIBAmbTU.
Finalment, en el marc d’aquesta línia comunitària de
prevenció de les violències contra les dones, el 26 de novembre (18 h) tindrà lloc l’acte “Santa Coloma Xarxa
Violeta. Protocol per un espai públic lliure de
violències masclistes en temps de pandèmia”.
Una presentació que donarà a conèixer les noves actuacions impulsades per donar resposta a les noves realitats,
en matèria de violència masclista, derivades de la pandèmia així com de l’impacte que algunes mesures, com ara
l’estat d’alarma o el toc de queda, tenen sobre les dones.

En el marco de la conmemoración del próximo 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación de la violencia
contra las mujeres, nuestra ciudad dedica este mes a dar visibilidad a este grave problema presente en la cotidianeidad de tantas mujeres y que, lejos de disminuir en esta pandemia, vemos cómo se ha incrementado tanto el riesgo
como la intensidad en todo el país. Las mujeres sufrimos con mayor virulencia una situación de crisis como la que
vivimos. Es por tanto más imprescindible que nunca no bajar la guardia en esta lucha global y local para erradicar
esta violencia estructural propia de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Como muestra de nuestro compromiso
y firmeza, desde el Ayuntamiento y junto a las entidades feministas de la ciudad, hemos preparado un amplio programa de actividades para conmemorar el #25N y demostrar que Santa Coloma no calla, ni callará. Quiero destacar
especialmente las iniciativas que presentaremos de carácter preventivo promovidas desde La Ciba y el Consell de les
Dones –‘Santa Coloma con el latido de las mariposas’– y que nuevamente cuentan con la implicación de los institutos
de la ciudad.
Una educación en el respeto y la igualdad, desde la infancia y adolescencia, sigue siendo crucial para cambiar esta
sociedad cuya violencia machista es intrínseca al propio sistema. Por ello, desde el Ayuntamiento tenemos en marcha el Programa de Actividades Educativas Complementarias, para que las próximas generaciones puedan desarrollar relaciones afectivas saludables, de igual a igual, y libres de cualquier tipo de violencias, ya sea física, sexual o
psicológica. Pero hay que dar un paso más, tanto en prevención como en implicación de todas y todos, para avanzar
hacia una sociedad donde se garantice la integridad, dignidad y libertad de todas las mujeres.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat
Oficina de atención
de la Defensora
de la Ciudadanía

S’amplia l’horari per a urgències
d’Atenció Primària de Santa Coloma
Des del 2 de novembre,
el CUAP Santa Coloma
(c. Major, 49-53)
obre les 24h del dia,
7 dies a la setmana

La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet ha reducido el servicio presencial
en atención a las medidas sanitarias
vigentes, pero continua abierta para
atender consultas y quejas de los vecinos y vecinas de la ciudad, siempre
con cita previa. Se puede contactar,
en horario de 9 a 14 horas de lunes a
viernes, a través de los teléfonos 93
4624012 o 627709730 (también por
watsapp) o por el correo electrónico
defensora@gramenet.cat, para organizar una video-conferencia o una
entrevista presencial.

Nueva App móvil para la
gestión de las zonas de
carga y descarga

Des del dia 2 de novembre, l’horari per a
urgències d’Atenció Primària de Santa
Coloma passa a donar cobertura les 24 hores
del dia, els 7 dies a la setmana. Amb aquesta
ampliació, Santa Coloma ja compta amb un
Centre d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAP), ubicat a les mateixes instal·lacions
on estava fins ara el Punt d’Atenció Continuada, al carrer Major, 49-53.
El CUAP Santa Coloma donarà resposta,
des de l’atenció primària, a les demandes
d’atenció urgent de la població, ampliant
l’horari i millorant la capacitat de resolució d’urgències de baixa i mitjana complexitat. En aquest dispositiu es durà a terme
un treball en xarxa que permet garantir
la continuïtat assistencial, coordinadament amb el 061/Salut Respon.

A lo largo de la semana del 9 de
noviembre se pondrá en funcionamiento
la prueba piloto sobre un nuevo aplicativo
para móvil que permitirá mejorar el
control y la gestión de 16 zonas de carga y
descarga de la ciudad. Dicho aplicativo,
SPRO, está destinado a las personas que
son profesionales de la Distribución
Urbana de Mercancias (DUM) para
mejorar y agilizar los estacionamientos
de sus vehículos en las plazas destinadas
a la carga y descarga de productos.
La prueba se realizará 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 los
municipios de Badalona, Castelldefels,
Sant Joan Despí y Hospitalet.
El SPRO sustituye al aplicativo ÀreaDUM,
que comenzó a funcionar en Barcelona
como prueba piloto en 2014 y que se
implantó, de forma generalizada en la
ciudad, en julio del 2015.
Para darse de alta en el SPRO se ha de
rellenar un formulario que aparece en la
misma aplicación, o en estas páginas web:
www.amb.dum.cat, www.barcelona.cat/
SPRO, www.amb.dum.spro.

Curs de manipulació
d’aliments a l’Agrupació
El proper dimarts 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.

Aquesta ampliació d’horari és un pas més
en l’atenció a les urgències a la ciutat i
dóna continuïtat a la posada en marxa, el
setembre de 2019, de noves instal·lacions
a la zona d’urgències del Centre d’Atenció
Primària (CAP) Santa Coloma de Gramenet. Fins ara, aquestes instal·lacions
oferien servei de 20 a 8h i els caps de setmanes i festius. Amb l’ampliació d’horari,
l’atenció passa a donar-se les 24 hores del
dia i, per tant, passa a ser considerat com
a CUAP.

Què fer en cas d’urgència?

Les persones usuàries que tinguin
alguna urgència poden optar per:
trucar al 061/Salut Respon; contactar
amb el seu centre d’atenció primària
(CAP), en el seu horari de funcionament. Adreçar-se a un centre amb
atenció continuada (CAP amb atenció
continuada o CUAP), quan el seu CAP
estigui tancat; anar a les urgències dels
hospitals, només per a les atencions
més greus, i en cas d’urgència, trucar
al 112.

Les biblioteques modifiquen els horaris
per adaptar-se a les mesures anti Covid
Des del passat dilluns, 2 de novembre,
les biblioteques de la ciutat han hagut
d’adaptar els horaris a les noves mesures
per fer front a la pandèmia de la Covid-19:
• Central: Dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 15.30 a 20.30h, i dimarts i
dissabtes de 10 a 14h
• Fondo: Dilluns, dimarts, dimecres i
dijous de 15.30 a 20.30h, i divendres i
dissabtes de 10 a 14h
• Can Peixauet: Dilluns, dimarts,
dimecres i divendres de 15.30 a 20.30h, i
dijous i dissabtes de 10 a 14h
• Singuerlín: Dilluns, dimarts, dijous i
divendres de 15.30 a 20.30h, i dimecres i
dissabtes de 10 a 14h.
Els serveis disponibles actualment són
els préstecs amb cita prèvia, i el retorn de
documents a la bústia. Per demanar cita

prèvia i més informació:
www.bibliotecavirtual.diba.cat
La cita prèvia també es pot demanar durant les 24h per correu electrònic o per
telèfon (dins de l’horari d’obertura)
a cadascuna de les biblioteques:
Central: b.sta.colomag.c@diba.cat
Tel.: 934 661 551
Fondo: b.sta.colomag.f@diba.cat
Tel.: 934 684 612
Can Peixauet: b.sta.colomag.cp@diba.cat
Tel.: 934 665 270
Singuerlín: b.sta.colomag.s@diba.cat
Tel.: 934 682 697
Recordar a les persones usuàries que cal respectar les mesures higièniques i la distància
física de seguretat, que l’ús de la mascareta
és obligatori i l’aforament limitat.

La Junta de Govern Local, en data 20 d’octubre
de 2020, ha aprovat definitivament el projecte
anomenat “Projecte bàsic i executiu de Centre de
dia a l’antiga escola Miguel Hernández” redactat per
l’arquitecte, Sr. Marc Seguí i Pié, amb un pressupost
per coneixement de l’Administració de 379.804,19 €
(despeses directes i IVA inclosos) amb el desglossament següent, i amb els condicionants que consten a
l’informe tècnic emès per Gramepark, SA:
• Pressupost d’execució del contracte 367.974,19 €
(304.110,90 € més 63.863,29 € en concepte d’IVA).
• Despeses directes per a Assistència Tècnica de
7.000 € + IVA ( Total 8.470,00 €).
• Despeses directes per a subministraments de
companyies de 3.000 € + IVA (Total 3.360 €).
Els condicionants són:
1. Conservar netes i aptes, per al correcte desenvolupament de les tasques d’execució d’obres,
totes aquelles zones compartides entre habitatge
dotacional i centre de dia.
2. Consensuar, previ a l’inici de les obres d’execució
del centre de dia, les zones d’ús compartit entre
centre de dia i habitatge dotacional (ubicació de casetes d’obra, aparcament, acopi de material, etc..).
3. Fer-se càrrec de les despeses de gestió, manteniment i neteja derivades de l’execució de les obres
d’adequació del centre de dia, així com dels subministraments (aigua, llum, etc…) que corresponguin, mentre duri l’esmentada execució.
4. Respondre de qualsevol risc que es pugui ocasionar a les obres d’habitatge dotacional, així com
de qualsevol dany a tercers que es pugui produir
derivat de l’execució del centre de dia.
5. Reunions regulars entre els coordinadors de
seguretat i salut d’ambdues obres per tal de revisar
i coordinar els protocols de totes dues execucions
i evitar possibles afectacions entre les diferents
constructores i direccions d’obra
De conformitat amb l’article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals es
procedeix a la publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis, a la
seu electrònica de l’Ajuntament i al 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, seu electrònica 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.

En compliment del que disposa l’article 17 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març (TRLRHL), s’anuncia que l’Ajuntament
en sessió del Ple de data 26 d’octubre de 2020, ha
aprovat els acords relatius a la modificació de les
Ordenances fiscals números 1 i 4, i la de preus públics número 2 per a l’exercici 2021, segons consta
a l’expedient.
De conformitat amb allò que preveu l’article 17.1
TRLRHL, els acords provisionals de modificació de
les ordenances amb tot el seu expedient estaran
exposats al públic al Servei de Gestió Tributaria
(Plaça Manent s/n) i a la web municipal durant 30
dies comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província” (realitzat el dia 28 d’octubre) i a un diari
dels de major difusió a la província (realitzat el
dia 29 d’octubre al diari “El Periódico”), per tal
que les persones interessades puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

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
120 persones es beneficiaran del
nou programa d’inserció 30 Plus

Jordi Valls, premi Octubre de poesia

El poeta Jordi Valls Pozo, veí de la nostra ciutat, ha resultat guanyador del Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia, dins de l’edició 49a
del prestigiós certamen literari Premis Octubre 2020, que organitza
Edicions Tres i Quatre. L’obra de Jordi Valls, amb el suggeridor títol
“Pla 10 de l’espai exterior”, ha estat elegida entre les 97 obres presentades, segons el jurat del concurs “per la voluntat de construir una
posició poètica, a part de l’experimentació contemporània per crear
un univers singular”. El poeta colomenc suma així un premi més al
seu reconegut treball literari. Jordi Valls ja té catorze obres publicades i els seus versos en català han estat traduïts al castellà, anglès,
portuguès, romanès i italià.

Seguiment de les operacions a l’Hospital

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant (FHES) ha implantat un nou sistema de seguiment que permet als familiars conèixer en quina fase de la
intervenció es troba un pacient. Una pantalla ubicada a la Sala d'Espera
mostra l'hora d'inici de cada estadi del procés quirúrgic per a cadascun
dels pacients: "En preparació", "En cirurgia", "En recuperació" i "Sortida
del Bloc Quirúrgic". Aquesta nova tecnologia assegura la confidencialitat
en tot moment, ja que per fer el seguiment és necessari un codi identificador que es lliura a l'acompanyant en el moment de l'ingrés. Per facilitar
la mobilitat dels familiars, la informació es pot consultar també des del
webdel'Hospital(https://www.hospitalesperitsant.cat/intervencionsquirurgiques).
La nova convocatòria del programa 30
Plus permetrà la inserció laboral de 120
persones de la ciutat majors de 30 anys
en situació d’atur, el doble que en edicions anteriors. El programa, que
l’Ajuntament gestiona a través de
l’empresa municipal Grameimpuls, té un
doble vessant. D’una banda, està destinat
a donar suport a les empreses del territori en la contractació de persones de 30
anys o més desocupades, subvencionantne part del contracte. D’una altra, permet
afavorir la inserció laboral de persones
empadronades a Santa Coloma amb més
dificultats, mitjançant la formació i
l’experiència professional. El nombre de
contractacions d’enguany és el màxim,
amb la voluntat de minimitzar els efectes
negatius que la Covid-19 està provocant
en el mercat laboral.
La convocatòria actual permet a les empreses subvencionar-se 1.108,33€ al mes
fins a un màxim de 9 mesos si contracten

a persones de la ciutat de 30 anys o més
en situació d’atur. La quantia correspon a una jornada completa i, en cas de
contractes a temps parcial, se subvenciona la part proporcional en funció de
la jornada prevista. Les contractacions
es podran dur a terme fins a l’agost de
2021. Les persones contractades seran
seleccionades en funció del perfil demandat per les empreses participants en
el programa.

Acompanyament a les empreses

A més de la subvenció, el programa 30
plus ofereix a les empreses acompanyament amb la preselecció de candidatures,
seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa,
assessorament en la preparació i sol·licitud
de la subvenció. Les empreses interessades
en rebre més informació sobre el programa, poden trucar al telèfon 93 466 15 65 o
enviar un correu electrònic a informacio@
grameimpuls.cat.

Se bonificará al cien por cien
la tasa de veladores y terrazas
La afectación por el repunte de contagios que está teniendo la pandemia de
Covid-19 en todos los sectores de la ciudad,
y de manera especial en el de la restauración, ha motivado que el Ayuntamiento
haya decidido esta semana aumentar su
colaboración con este importante sector
económico de la ciudad bonificando al cien
por cien la tasa que los establecimientos de
restauración pagan por la instalación de
veladores y terrazas en la vía pública.
A los establecimientos que se les haya cobrado ya dicha tasa de veladores y terrazas
se les devolverá de oficio.
El pasado mes de julio se aprobó en pleno,
por consenso de los cuatro grupos políticos que forman el Consistorio, aplicar un
descuento del 50 % a la tasa de terrazas
y veladores de los establecimientos de
hostelería. A este descuento, superior al
que aplican otros ayuntamientos, se sumó
el acuerdo de reducir de manera proporcional la tasa de residuos por los días
que estos establecimientos habían estado
cerrados por el Estado de Alarma. Posteriormente, como se recordará, se llevó a
cabo la apertura, pero con restricciones
en las superficies de las terrazas y en los
aforos interiores. El repunte de contagios
de Covid con el inicio del otoño ha llevado

a las autoridades sanitarias a decretar un
nuevo cierre total.
Este último cierre ha supuesto un golpe
duro al desarrollo de la actividad comercial y de restauración, que ha afectado
especialmente a los puestos de trabajo y
ha situado a los negocios en una situación
de mucha tensión debido a la caída de
sus ingresos. Es por estos motivos que
el Ayuntamiento ha decidido bonificar
al cien por cien la tasa de veladores y
terrazas. Para aliviar la difícil situación
económica.

Más medidas de ayuda

En paralelo, el Ayuntamiento está ultimando una línea de ayudas para el resto
de establecimientos de hostelería y restauración que no disponen de terrazas para
su actividad. En esa línea está previsto
incluir ayudas a fondo perdido para los
establecimientos comerciales que habían
estado cerrados y para las actividades de
servicios, especialmente para aquellas que
la nueva resolución ha obligado a su cierre,
como los centros de estética, las escuelas
de baile o las academias de teatro.
En otro orden de cosas, el Pleno municipal aprobó inicialmente el 26 de octubre
congelar el IBI para el año 2021.

'Actualitat Integramenet': nou butlletí electrònic

La propera setmana veurà la llum “Actualitat Integramenet” el
nou butlletí electrònic de la Fundació Integramenet. Es tracta d’un
newsletter mensual que recollirà la informació més destacada de
l’entitat així com les dades dels diferents serveis en el darrer mes.
També, hi inclourà informació de referència per la ciutadania de
Santa Coloma interessada en àmbits com els serveis d’atenció domiciliaria, migracions, voluntariat o gent gran. “Actualitat Integramenet” es publicarà el segon dimecres de cada mes. Mes informació a
www.integramenet.org

Orientació laboral en línia de Grameimpuls

Un total de 573 persones han passat pel servei d’orientació en
línia de Grameimpuls des de la seva posada en marxa, a principis
d’any. El catàleg, que s’actualitza cada setmana, ofereix 33 píndoles, 2 itineraris formatius personalitzats, 1 curs de competències
bàsiques digitals i 3 monogràfics de digitalització per a dones.
Tota la formació és gratuïta. Per a més informació podeu trucar
al telèfon 93 466 15 65.

Formació sobre consumidor/a 3.0

“El/a (nou/va) consumidor/a 3.0, com acomplir amb les seves
expectatives” és el títol de la propera formació empresarial programada per als dies 11, 13 i 18 de novembre de 15.30 a 18.10h. La
formació és gratuïta i es realitzarà en modalitat virtual. El taller
té com a objectiu conèixer com són i què n’esperen dels negocis les
noves generacions, així com les més analògiques, però amb renovats hàbits de consum. Les persones interessades han de realitzar
la inscripció a través de la pàgina web de Grameimpuls
(www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’). Per a més informació
podeu trucar al 93 466 52 24, al 650 37 76 80 o enviar un correu
electrònic a formacue@grameimpuls.cat.

Continuen les Jornades per la Pau i la Cooperació

Les Jornades per la Pau i la Cooperació proposen dues noves
activitats virtuals aquesta setmana i una exposició presencial. El
divendres 6 de novembre es farà la presentació i passi de dos Docus
de cooperació relacionats amb persones refugiades, a les 19 h,
‘Piastike’ (Atenes), presentat per Víctor Aguilar, i a les 20 h, ‘Hammada’ (Sahara), presentat per Fina Rodríguez. Organitzen Brigada
Stanbrook i Santa Coloma amb el Sàhara. El dijous 12 de novembre,
a les 19 h, es farà la xerrada amb expressió artística ‘Mujeres por la
agroecología’, amb Nair de los Angeles Pereira, Laila Araoz, Marcela Lupini, Tesi Teus i Maite Cedron, i organitzada per Mujeres por
la Agroecología. L’accés als actes virtuals serà a través de la plataforma Zoom. El dissabte 7 de novembre es presentarà l’exposició de
fotografia documental “11 anys de diaris de viatges – Grup sensibilització social i educació per al desenvolupament’, al Parc fluvial del
Besòs, amb la col·laboració de Territorios Libres.

Taller familiar de memory online

El Pompeu Lab organiza un taller de fabricación digital para familias con niños/as de hasta 14 años. El taller, que tendrá lugar
de forma online mediante la plataforma Zoom el próximo sábado
14 de noviembre a las 11 horas, consistirá en diseñar un juego
de memory personalizado producido con tecnología de recorte
láser sobre madera. Dada la situación de pandemia, los y las
participantes elaborarán sus diseños y posteriormente recibirán
el producto finalizado en sus domicilios (entrega sin contacto).
Información e inscripciones: teléfono 93 499 82 91 (solo tardes),
correo pompeulab@gramenet.cat o en el web www.gramenet.
cat/pompeulab
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la ciutat
Campaña solidaria de
recogida de mantas
La entidad
colomense
Airiños da
Nosa Galicia
ha iniciado su
séptima
campaña
solidaria de
recogida de
mantas para
entregarlas
después a
entidades
sociales. Las personas que deseen
colaborar, pueden hacer su entrega en
el local de la entidad, en la calle de
Pompeu Fabra, 44, así como en
diferentes comercios, asociaciones y
entidades colaboradoras. Debido a la
pandemia, se solicita entregar las
mantas embolsadas y con una nota en
la que se indique si están lavadas o no.
Colaboran Insertega, Aura Seguros,
Fundació Tallers, Fundación la Caixa y
el Ayuntamiento.

Can Sisteré estrena una nova exposició:
‘L’art de la ciència. Jordi Sabater Pi’
Sisteré l’exposició “L’art de la ciència.
Jordi Sabater Pi”
Aquest artista, Jordi Sabater Pi (Barcelona, 2 d’agost de 1922 - 5 d’agost de 2009),
serà recordat per la troballa del Floquet
de Neu, el goril·la albí que va viure gairebé 40 anys al zoo de Barcelona.

A partir del proper dijous 12 de novembre, es podrà visitar al Centre d’Art Can

El Museu oferirà l’exposició de
gravats “De París a Nova YorK”

En “L’art de la ciència” es descobreix
el Sabater artista, dibuixant, fotògraf,
observador del detall; el que apuntava
en les seves llibretes, de manera
incansable, apunts anatòmics,
mesures, colors, retrats, tatuatges,
expressions.

Però Sabater Pi és molt més que el descobridor d’un animal “mediàtic”, va ser
un científic reconegut internacionalment
pels seus descobriments sobre les eines
dels ximpanzés, sobre la cultura de tribus
com la dels Fang i per haver treballat amb
Diane Fossey.

L’exposició també fa un repàs del que
ha significat el dibuix científic, una
eina imprescindible d’observació i
d’anàlisi, que mai podrà ser superada
en l’obtenció de coneixement, i que cal,
més que mai, tornar a recuperar com
a disciplina de formació dels nostres
futurs científics.

La mostra que es presenta a Can Sisteré
vol apropar a les persones visitants la
faceta científica de Sabater Pi i la seva
capacitat d’observació, que ell considerava
la base del coneixement.

Es podrà visitar fins al 10 de gener
de 2021, en l’horari habitual de
l’equipament, de dimarts a dissabte
de 17 a 21 hores, i els dissabtes i
diumenges d’11 a 13.30 h.

Límits a l’activitat esportiva per
les mesures contra la Covid-19

d’aquest període, caracteritzat per una
revolució permanent de l’art, així com per
la transició del centre de creació artística
i del mercat de l’art de París a Nova York,
la nova capital artística del segle XX.

El Museu Torre Balldovina acollirà a
partir del proper dimecres 11 de novembre l’exposició itinerant “De París a Nova
York. Gravats de la Col·lecció Gelonch
Viladegut”. La mostra presenta una
selecció de gravats de mitjans del segle
XIX fins a finals del segle XX amb els
quals es pretén il·lustrar l’evolució que va
experimentar el gravat com a llenguatge i
tècnica utilitzat pels artistes d’aquesta
època, com Arp, Canals, Casas, Corot, Delacroix, Ernst, Guinovart, Lichtenstein,
Matisse, Miró, Picasso, Ponç, Ràfols
Casamada, Renoir, Rodin, Smith, Tàpies,
Tharrats, Togores, Utrillo o Warhol.
També ens apropa al context històric
dels moviments artístics més destacats

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

Finalment, l’exposició incorpora una
mirada i una lectura personal, la del
mateix col·leccionista, que ens endinsa i
descobreix com grans artistes, vinculats
principalment a la pintura, utilitzaren
també el gravat com a via per difondre
la seva obra i ampliar les expectatives
de mercat. L’exposició està estructurada
en cinc àmbits temàtics que es veuen
complementats per unes cites escrites
per Antoni Gelonch, les quals conviden
a reflexionar sobre les motivacions dels
col·leccionistes d’art.
“De París a Nova York” forma part del
programa ‘La Mirada Tàctil’ de la Diputació, que també ha elaborat vídeos en
llengua de signes per a la comunitat sorda
signant.
La mostra es podrà visitar fins al 10 de
gener de 2021 en l’horari habitual del
Museu: de dimarts a dissabte, de 18 a
20.30 h, i dissabtes, diumenges i festius
d’11 a 14 h.
Més informació:
al Museu tel. 93 385 71 42 o al
web www.museu.gramenet.cat, on
podreu conèixer les activitats que
s’organitzin entorn a de l’exposició.

Serveis bàsics d'atenció
• Emergències: 112
• Policia local: 93 462 40 10
• Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS):
93 462 40 88 / ebas4@gramenet.cat
• Comerç i teixit empresarial:
Grameimpuls: 93 466 52 24
(de 9 a 14 h y de 15.30 a 20 h) /
sfe@grameimpuls.cat
Ajuntament: comercsc@gramenet.cat

Des del 30 d’octubre, hi ha vigents a tot
Catalunya noves mesures de mobilitat i
d’activitats per intentar frenar la pandèmia
provocada per la Covid-19. Resumim com
afecten aquestes normes a l’activitat
esportiva a la nostra ciutat:

Què no es pot fer:

1.- Totes les instal·lacions i equipaments
esportius han de romandre tancats al
públic (ja siguin espais a l’aire lliure o
tancats). Per tant, no es pot entrenar.
2.- S’aturen totes les competicions
esportives, excepte les d’àmbit estatal,
internacional i professional, que s’hauran
de celebrar sense públic (suspesos també
tots els partits amistosos i similars)

Què es pot fer:

1.- Esport individual a l’aire lliure:
Durant la setmana no hi ha restriccions
de mobilitat, i de divendres a les 6 hores
fins a les 6 hores de dilluns, només es
podrà fer esport individual al municipi de

• Recerca d'ocupació:
Grameimpuls: 93 466 15 65 (de 9 a
14 h) / informacio@grameimpuls.cat
• Habitatge:
Oficina Local d'Habitatge
(Gramepark): atén personalment
però només amb cita prèvia.
Contacte: 93 392 47 45 /
informacio@gramepark.cat
• Suport Contra la Violència a les dones:
CIRD (93 466 14 11/690 87 96 15)
i al 900 900 120 (les 24 hores, 365
dies a l'any)

residencia o als municipis limítrofs. Tot
i que es recomana limitar al màxim els
desplaçaments fora del domicili.
2.- Esport en grup a l’aire lliure ha de ser
de màxim 6 persones (o més sempre que
siguin de la bombolla de convivència),
mantenint la distancia de seguretat. (en
funció de l’activitat practicada la distancia de seguretat recomanada és més
gran de 1,5 m) Durant la setmana, sense
restriccions de mobilitat, i de divendres
a les 6 hores fins a les 6 hores de dilluns,
només es podrà fer esport individual al
municipi de residencia o als municipis
limítrofs. Tot i que es recomana també
limitar al màxim els desplaçaments fora
del domicili.
3.- Activitats extraescolars: les que
estiguin previstes en les programacions
anuals, que es realitzin en el propi centre
i amb els grups de participants coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.

Donación y servicio
de ropero
La entidad de voluntariado social
María Auxiliadora ofrece un Servicio
de ropero a las personas de la ciudad
que necesiten ropa o deseen hacer
alguna donación.
Pueden dirigirse, de lunes a viernes,
de 16 a 19 horas, al local de la
entidad, situado en la calle de los
Safaretjos, 8.

