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Santa Coloma multiplica els esforços per
a promoure les compres al comerç local
El sector del comerç és el més important de
l’economia local, hi treballen unes 3.000 persones

L’Ajuntament ha invertit 217.790 € per a reactivar
el comerç i la restauració de proximitat

Avui s’inaugura la Campanya de promoció de compra local
característica de finals d’any, coincidint amb l’època de més
despesa econòmica de la ciutadania, les festes nadalenques, i
que en els darrers anys s’ha avançat amb la celebració del
Black Friday, un període de descomptes que se celebra a finals
de novembre, i al qual s’hi suma un gran nombre de comerços
de la ciutat. Enguany, l’objectiu de la Campanya, impulsada
des de l’Ajuntament, és reactivar i potenciar el consum de
proximitat, millorar l’economia de la ciutat, l’ocupació i les
seves relacions socials, alhora que reduir la mobilitat per
contribuir a la contenció de la pandèmia de Covid-19.
Aquesta iniciativa vol reforçar la tradicional Campanya de
Nadal que s’organitza des de l’Agrupació del Comerç i la
Indústria, i s’allargarà fins al mes de gener, incloent-hi el
període de rebaixes. L’Ajuntament, sota l’eslògan «Sóc de
Santa Coloma, compro a Santa Coloma», vol fomentar
el vincle emocional amb la ciutat, i explicar que comprar
en l’entorn on vius comporta molts beneficis per la comunitat. S’han distribuït 360 banderoles pels carrers, 2.000
cartells i 3.000 calendaris per les botigues, i 22 cartells
publicitaris d’exterior, entre altres accions. La inversió de
l’Ajuntament ha estat de 25.000 €.
Enguany, la il·luminació de Nadal s’iniciarà el divendres
27 de novembre, abastarà més zones i doblarà el nombre
de bombetes i elements lumínics (arbres, boles i caixes
de regal gegants). A banda de la inversió habitual de cada
any, l’Ajuntament farà una aportació de 40.000 € a
l’Agrupació, com a mesura extraordinària per tal que
els comerciants no paguin res, donada la situació de
greu crisis que pateixen, i per reactivar les compres a la
ciutat durant les festes. Els principals eixos de la ciutat
i els espais més emblemàtics també tindran aquest any
elements decoratius lumínics.
D’altra banda, aquestes festes de Nadal no es duran a
terme les principals activitats infantils que cada any es
programen des de l’Agrupació, però sí que es realitzaran
la Fira de Nadal del Fondo i també el Trenet, així com
diverses iniciatives virtuals a través d’aplicacions mòbils,
com una gimcana per dinamitzar els carrers o un photocall. Amb totes aquestes accions es vol intentar mantenir
l’esperit nadalenc, conservant o reinventant les activitats
tradicionals, i alhora respectar les mesures sanitàries.

Marketplace

Les restriccions de mobilitat imposades afavoreixen el fet
que les persones no es puguin desplaçar a altres pobla-

www.gramenet.cat

Els cartells publicitaris d’enguany són més inclusius, i estan protagonitzats per diferents realitats socials i familiars.

cions per comprar, de manera que s’han de reforçar els
punts de venda als barris, i alhora s’han d’afavorir les
compres virtuals, per evitar els contagis. En aquest sentit,
fa un mes l’Ajuntament va posar 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 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.
La plataforma ha arrancat amb la participació de 40 parades dels mercats municipals i establiments d’alimentació,
i durant el 2021 es preveu superar el centenar de punts de
venda, afegint altres sectors del comerç local.

A juts al comerç

Enguany, l’Ajuntament ha destinat 217.790 € a subvencions per al comerç i la restauració locals, un 73,40 %
més que l’any passat. D’aquestes, el 93 %, 202.514,69,
s’han donat en grames (1 grama és igual a 1 €), per
aconseguir que el diner circuli més vegades i durant més
temps dins del teixit comercial local, estimulant la oferta
i la demanda internes. A banda d’això, s’està treballant
en la certificació de criteris socials per reconèixer a
aquells comerços que disposen de productes ecològics, al
comerç cooperatiu, l’eliminació de les bosses de plàstic,
l’associacionisme o l’ús d’energia verda, entre d’altres.
Al Mercat de Sagarra s’està duent a terme la campanya ‘Enfortim l’economia comunitària’, una actuació

conjunta entre el mercat i l’institut Ramon Berenguer
IV, organitzada per l’Assemblea de Cooperació per la
Pau (ACPP) i amb el suport de l’Ajuntament. Els alumnes
d’aquest centre educatiu estan dissenyant un logotip per
al mercat. Per a fer-ho, realitzen activitats a l’aula i visites
al mercat, per aprendre el seu funcionament així com
l’important rol comercial i social que tenen els mercats, i
per extensió el comerç local, en la configuració econòmica
i social de la ciutat. Destacar també l’important esforç que
està fent l’Ajuntament per a l’ordenació dels mercats de
venda no sedentària, i per compatibilitzar
el seu funcionament amb les mesures de
prevenció per fer front a la Covid-19.

Un dels sectors més
important de l’economia
El sector del comerç, els serveis i la restauració és un dels més importants de l’economia
local, amb 2.254 establiments actius, dels quals 1.225
són de comerç al detall, 469 de serveis i 560 de restauració. Pel que fa als comerços, la majoria són d’alimentació
(519), seguits dels d’equipament de la llar (228) i equipament de la persona (206), i al Districte I (Barris Centre,
Cementiri Vell i Can Mariner) és on es concentren molts
d’ells (394). El sector del comerç també és un dels que
genera més llocs de feina a la ciutat; hi han registrades
1.555 persones contractades i 1.467 donades d’alta com
autònomes. En total, més de 3.000 treballen al sector.
Són dades del tercer trimestre d’aquest any.

¡El comercio y
la restauración
local necesitan
nuestro apoyo!

Vivimos una crisis global sin precedentes. Las consecuencias de esta pandemia nos han abocado a una difícil situación
sanitaria y económica, que está golpeando muchos hogares colomenses y que afecta de forma cruda al sector del comercio, los servicios, el ocio nocturno y la restauración local. Son tiempos de incertidumbre y retos complejos a los que
debemos hacer frente, de manera firme, estando al lado de quienes más lo necesitan. En nuestra ciudad, más de 3.000
personas trabajan en el sector del comercio, servicios y restauración. Por ello, es fundamental que entre todos y todas
apoyemos a estos sectores para ayudar a preservar los puestos de trabajo y reactivar la economía local.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet

Desde el Ayuntamiento iniciamos una campaña para promover las compras en nuestra ciudad y potenciar el consumo
local, con la implicación de la Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet (ACI) y de los Mercados
Municipales, con actividades familiares que se realizarán en paralelo para dinamizar la actividad comercial y conservar
el espíritu navideño.En estos meses hemos desplegado diferentes medidas de apoyo al comercio y a la restauración:
rebaja de la tasa de residuos comerciales, bonificación de diversos impuestos y estamos ultimando una nueva línea de
subvenciones dirigida a mitigar los efectos de la pandemia en la actividad económica. Para el sector de la restauración,
tenemos en marcha el Plan de dinamización y mejora de la competitividad con líneas de ayudas para la actualización de
las empresas y para la formación profesionalizadora. Ahora bien, la situación de emergencia se impone de manera feroz
y, siendo realistas, las soluciones a esta crisis no serán inmediatas, pues aún convivimos con la amenaza de propagación
muy alta de la enfermedad y por ende con severas restricciones. Aun así, continuaremos trabajando intensamente aplicando todo tipo de medidas para sostener nuestro tejido económico, en especial las recogidas en el marco del Pacto Local
para la reconstrucción social, económica y cultural de Santa Coloma . ¡Entre todas y todos lo conseguiremos!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
El pressupost municipal per al 2021,
clau per a la recuperació de la ciutat

anuncis

El passat dia 16 de novembre es va celebrar
una sessió telemàtica i extraordinària del
Ple Municipal on es va aprovar, de manera
inicial, el pressupost municipal per al 2021,
que enguany s’ha volgut configurar com a
una eina bàsica en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19, per pal·liar els seus
efectes en les persones i el teixit productiu, i
contribuir així a la recuperació econòmica i
al desenvolupament de la ciutat.

Així mateix, s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar
des de la publicació de l’anunci en el BOPB. Un
cop finalitzat aquest període, no s’admetran
sol·licituds.

La proposta de l’equip de Govern de
Pressupost General de la Corporació
municipal (integrada pels pressupostos de
l’Ajuntament, el Patronat Municipal de la
Música i els de les empreses municipals
Gramepark i Grameimpuls), va ser aprovada amb els vots del PSC i l’abstenció d’ERC,
ECP i C’s.
El pressupost de l'Ajuntament per al 2021
ascendeix a 114.253.495 euros, un 2,35%
més respecte a l'any passat, el que es
tradueix amb un increment de 2,6 milions
d'euros. Enguany, les prioritats de la despesa se centraran en accions que ajudin a
minimitzar els efectes de la crisi sanitària
provocada per la Covid-19 en les famílies
i en el teixit productiu de la ciutat. En la
seva elaboració s'ha tingut en compte el
Pacte local per a la reconstrucció social,
econòmica i cultural signat el passat mes
de juliol per tots els grups municipals, i el
Pla d’Acció Municipal 2020-2023, definit al
Fòrum Ciutadà i aprovat per l'Ajuntament.
Pel que fa als pressupostos dels ens
dependents de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat municipal de la Música
no experimenta cap variació respecte a
l’any anterior, mentre que els comptes
provisionals de les societats s’han ajustat
als ingressos previstos, de manera que
disposaran inicialment dels següents pressupostos: Grameimpuls, 7.716.450 euros, i
Gramepark, 6.160.991 euros.

Prioritats de la despesa

Els serveis de cohesió social i igualtat són els
que s’enduen la part més important del pressupost (16,75 milions), amb un increment
d’1,7 milions. Es preveu destinar 3 milions
a ajudes a les famílies, dels quals 1.900.000
€ corresponen a beques de menjador i 3
milions al Servei d’Atenció Domiciliària
(Increment de 260.000 €). D’altra banda,
s’invertiran 200.000 € al programa de

SERVEIS SOCIALS
I IGUALTAT
> 16,75 milions
> Augment d'1,7
milions

NETEJA VIÀRIA
I EDIFICIS PÚBLICS
> 10,55 milions (neteja viària)
i 4,45 milions (edificis públics)
> Augment d'1,4 milions

HABITATGE
> 11 milions

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de
novembre de 2020, es va aprovar la convocatòria
per a la presentació de sol·licituds d’atorgament
d’ajudes per l’adquisició d’ordinadors ultra-portàtils i/o tauletes tàctils dins el “Programa Digitalització”, per a l’alumnat de primer curs de l’educació
secundària obligatòria per al curs 2020-2021.

SEGURETAT
> 9,5 milions
> Augment de 2,6
milions

2020
111.633.169,33 €

2021
114.253.495,09 €

Diferència
2,35 %

Pat. de la Música

959.825,34 €

959.825,34 €

0%

Gramepark, S.A.

4.978.910,85 €
11.217.136,12 €

6.160.991,08 €
7.716.449,71 €

23,74 %
- 31,21 %

128.789.041,64 €

129.090.761,22 €

0,23 %

Ajuntament

Grameimpuls, S.A.
TOTAL

pobresa energètica (Increment de 150.000
€) i s’augmenta quasi el doble l’assignació al
programa d’atenció a persones amb discapacitat i les partides destinades al transport de
persones amb mobilitat reduïda, arribant a
una inversió de 957.000 €.
La neteja viària (10,55 milions) i neteja
d’edificis públics (4,45 milions), amb un
increment d’1,4 milions, són la segona
prioritat del pressupost per a l’any vinent,
ja que s’han convertit en una eina fonamental en la lluita contra la propagació de
la Covid-19. S’ampliaran els contractes de
neteja i recollida d’escombraries, i de neteja d’equipaments municipals, fonamentalment dels centres escolars.
D’altra banda, es potenciaran les polítiques
d’habitatge (11 milions), mitjançant la
rehabilitació dels 200 habitatges inclosos al
conveni amb la Sareb i Hàbitat 3, la gestió
dels 48 pisos per a la gent gran de l’antiga
escola Miguel Hernández, i la continuïtat
del programa d’emancipació de joves i el
foment de la incorporació d’habitatges buits
al lloguer, adreçat a mil·lenials.
També s’incrementaran els recursos en
l’àmbit de la seguretat (9,5 milions), amb
un augment de 2,6 milions respecte a
l’anterior període. Això permetrà incrementar la plantilla de la Policia Local, amb 18
nous efectius, invertir amb vehicles i material policial, i iniciar les obres de la nova

comissaria; i es mantindran les polítiques
de promoció i dinamització del comerç.
De totes maneres, durant el 2021, la persistència de situacions noves derivades de
la pandèmia i els seus efectes, obligarà el
Consistori a continuar actualitzant el pressupost permanentment, com s’ha hagut de
fer aquest 2020.

Inversions previstes

Pel que fa a les inversions, s’incorporen
en aquest pressupost la tercera i quarta
fase de les obres de La Ciba (4.469.651 €),
el Centre residencial i d’habitatge de Les
Oliveres (3.068.653 €), la urbanització
dels carrers Sants (1.171.008 €) i Prat de
la Riba (874.000 €), i de l’avinguda de la
Generalitat (941.000 €), així com la fase 2
de Can Zam (700.000 €).
D’altra banda, subratllar que, tot i que
moltes de les actuacions previstes estan
pendent de ser incloses al Pressupost
2021, perquè responen a subvencions en
tràmit d’altres institucions (DIBA i AMB),
contribuiran a tirar endavant projectes tan
estratègics per a la ciutat com La Ciba, el
Centre de Polítiques Actives d’Ocupació que
es crea a l’antic pavelló B de l'Hospital de
l’Esperit Sant, la urbanització del passeig de
la Salzereda, les urbanitzacions de diversos
carrers, la projecció d’habitatge social al
Front Fluvial del Raval, i la nova comissaria
per a la Policia Local, entre d’altres.

Canvis en les parades
de Taxi de la ciutat

Un cordó d’estacionament
s'eliminarà al c/Marina

Davant de la demanda realitzada a
l’Ajuntament per part del sector del
Taxi, arran de les circumstàncies que ha
d’afrontar a conseqüència de la pandèmia
de la Covid-19, d’incrementar la capacitat de
les parades de Taxi existents a la ciutat i millorar
la seva situació, en els pròxims dies es canvia-		
rà l’actual parada existent al carrer d’Irlanda, davant del
número 102, que no registra demanda de persones usuàries i
en la que s’ha detectat que no hi ha taxis en espera, per una
nova parada que se situarà a la rambla de Sant Sebastià,
davant del número 59 (cruïlla amb el carrer d’Irlanda), amb
capacitat per a 4 taxis en espera. Amb aquest canvi es vol
optimitzar el funcionament de les reserves d’aquest servei de
transport, suprimint una parada existent que no presenta ni
oferta ni demanda, per una nova situada en un punt més
cèntric on es preveu que hi hagi més demanda.

En atenció d’una reclamació
veïnal, en forma de recollida de
signatures, els serveis tècnics municipals i la Policia Local han fet una anàlisi
sobre la seguretat viària del tram del carrer
Marina, entre els carrers dels Sagarra i Vistalegre, al barri del Centre. En l’actualitat, aquest
		
tram és l’únic del carrer esmentat que encara conserva un
cordó d’estacionament. Hi ha un carril destinat a la circulació del trànsit en un sentit i l’estacionament en cordó està
situat al marge esquerre. Una vegada s’ha fet l’anàlisi, es fa
palès que amb aquesta configuració no queda garantida la
seguretat viària en aquest tram de carrer, ja que l’amplada
de la calçada destinada a la circulació de vehicles és
insuficient per permetre, en condicions de seguretat, el
trànsit de vehicles i l’estacionament en cordó.

D’altra banda, també es vol resoldre la situació creada al
tram del carrer de Sant Carles, entre el passeig de Llorenç
Serra i el carrer de Francesc Viñas, on s’ha detectat una cua
d’espera de taxis per accedir a la parada existent al passeig
de Llorenç Serra, quan aquesta està plena, com a resultat de
la manca de demanda.

En conseqüència, en els pròxims dies s’eliminarà el cordó
d’estacionament existent al marge esquerre del tram del
carrer Marina, entre els carrers dels Sagarra i Vistalegre,
deixant un únic carril per a la circulació i ampliant la vorera existent, mitjançant la instal·lació de pilones flexibles
que permetin delimitar la nova calçada i la vorera ampliada. Disculpeu les molèsties.

La documentació relativa a aquesta convocatòria es
troba penjada al web municipal:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
fitxa.aspx?lngIdFitxa=17569&mode=a&lang=ca
Les sol·licituds s’han de tramitar mitjançant
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).
Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o
al web de l’Ajuntament www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa.

La Junta de Govern Local, en data 20 d’octubre de
2020, ha adoptat els següents acords:
• Rectifica el punt 3 de la part “Fets” de la resolució
de data 11 de maig de 2020, amb número de
Resolució 3.900 en la que s’aprova definitivament
el projecte anomenat “Nou projecte de demolició
de l'edificació situada al carrer Josep Pedragosa i
Banús 4, afectada per la UA del PERI Santa Coloma
Vella II, àmbit 2a. La rectificació va en el sentit
de fer constar literalment el que diu l’informe de
data 21 d’abril de 2020 sobre la valoració de les
al·legacions presentades.
• Rectifica el punt 3 de la part “Fets” de la resolució
de data 11 de maig de 2020, amb número de Resolució 3.901 en la que s’aprova el projecte executiu
anomenat “Nou projecte de demolició de diverses
edificacions afectades per la UA del PERI Santa
Coloma Vella II, àmbit 2b”. La rectificació va en el
sentit de fer constar literalment el que diu l’informe
de data 21 d’abril de 2020 sobre la valoració de les
al·legacions presentades.
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.
Els expedients corresponents es poden consultar a
la seu electrònica d’aquest Ajuntament
(www.gramenet.cat).

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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breus

la ciutat
La pandèmia colpeja amb molta
més virulència a les dones

Premi Joan Gomis per a una alumna del Numància

Sofia López Hernández, alumna de l’Institut Numància, ha estat la
guanyadora del premi Joan Gomis d’enguany, amb el treball de recerca de batxillerat «Els Jocs Olímpics de Berlín 1936, superioritat racial o propaganda política», que va tenir com a tutor al professor Sergi
Cervantes Furió. Aquest guardó s’emmarca en els Premis de Recerca
per a la Pau de la Fundació Solidaritat i l’Institut de Desenvolupament
Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona. El veredicte
del jurat es va donar a conèixer el passat dia 10 de novembre coincidit
amb el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament,
fet que ha permès posar en relleu que tant els estudiants de batxillerat com els d’universitat, amb el coneixement i la recerca científica,
poden contribuir a millorar el món.

Programa 'SOS Mentoring' per a emprenedors/es

El passat dimecres, es va presentar el
projecte «DadesXDonesXCovid», una
iniciativa realitzada en el marc de
l’Observatori de La CIBA, espai de
recursos per a dones, innovació i economia feminista, que analitza l’impacte de la
pandèmia sobre les dones de Santa Coloma
de Gramenet, i les seves condicions de vida,
aprofundint en els àmbits concrets de la
salut, el treball i la violència masclista.
A Santa Coloma, igual que a altres territoris, s’ha enregistrat una major incidència
de la Covid-19 amb dones (El 59 % de les
persones infectades han estat dones i el
41 % homes). Això s’explica, en gran part,
perquè les dones constitueixen entre el
70 i el 84% de treballadores del sistema
sanitari i social, per la qual cosa estan més
exposades a la infecció. D’altra banda, les
dones treballen en un mercat laboral segregat i més precari, situacions que s’agreugen
en moments de crisis, amb la pèrdua de
feina i d’ingressos econòmics i la desprotecció social, que les fa més vulnerables.
El Districte 3, que agrupa els barris de
Singuerlín, Les Oliveres, Can Franquesa i
Guinardera, Can Calvet i Serra de Marina,
és el que ha patit una major afectació (198
dones i 111 homes), segurament per un
major índex d’envelliment de la població,
que afecta en gran manera a les dones.

Atur femení a l’alça

Les xifres d’atur durant el 2020 s’han
incrementat al llarg dels mesos, a conseqüència de la pandèmia, però mentre
que en el cas dels homes es detecta
una certa recuperació a partir del
juny, l’ocupació de les dones mostra
una clara tendència a la baixa. Els
sectors que més han patit l’atur femení
són l’administració i serveis, el comerç i
l’hostaleria. I, per descomptat, el sector
de cures, que en la gran majoria es tracta
d’economia informal.

Les xifres de contractació també mostren
desigualtats. El 2019 el nombre de contractacions d’homes i dones van ser molt
similars, mentre que el 2020 el nombre
de contractacions d’homes és superior
al de les dones tots els mesos, arribant
a produir-se una diferència del 29% en
el mes de maig. S’observa també que les
dones han rebut un major nombre de prestacions, per estar afectades per un ERO o
ERTO, que els homes.

Violència masclista

Les diferents mesures preses per fer front a
la pandèmia, especialment el confinament
domiciliari, han tingut un impacte evident
sobre les dones en situació de violència,
ja que s’ha augmentat el control que
pateixen, i ha limitat la seva possibilitat
d’accés a recursos d’atenció així com a
interposar denúncies.
Durant els darrers mesos s’ha produït una
disminució de denúncies tant per delictes
de violència de gènere com per aquells que
atempten contra la llibertat sexual, mentre
que s’han incrementat de forma significativa les trucades als telèfons d’atenció, tant
a la línia habilitada per la Generalitat com
al telèfon propi del Centre d'Informació
i Recursos per a Dones (CIRD) de Santa
Coloma, que atén les 24 h. Destacar que
aquest servei, al ser essencial, ha ofert a
les dones en situació de violència una atenció presencial i ininterrompuda durant
tota la pandèmia, essent l’únic servei de
la comarca que ha mantingut l’atenció
presencial al llarg de tots els mesos.
D’altra banda, s’ha enregistrat una disminució de dones ateses presencialment
durant els mesos de març i abril, però ha
augmentat el nombre de visites. Un indicador que mostra l’increment de la complexitat, intensitat i risc de les situacions
de violència que les dones han viscut en
temps de confinament.

Inscripcions per a participar en el
programa Sefed i la Casa d’Oficis
L’empresa municipal Grameimpuls obre
les inscripcions per a participar a dos
programes de formació: el curs d’activitats
de gestió administrativa del programa
SEFED (Simulació d’Empreses amb
Finalitats Educatives) i la Casa d’Oficis.
El programa SEFED té com a objectiu formar a persones de Santa Coloma en matèria
d’administració i gestió d’empreses, mitjançant una metodologia d’aprenentatge
que reprodueix un context real de treball.
Està adreçat principalment a persones en
situació d’atur. La formació es realitzarà al
CFO La Ginesta (c. Castella, s/n, cantonada
Almogàvers) en horari de matí (de 8.30 a
14.30h). La data d’inici està prevista per la
darrera setmana de novembre. Pel que fa a
la Casa d’Oficis, s’emmarca al projecte «Treball als barris» i està adreçat a joves d’entre
16 i 29 anys.

L’Ajuntament, mitjançant el Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls es suma al programa «SOS Mentoring» d’acompanyament
a persones autònomes i microempreses. El nou servei ofereix suport
als/les emprenedors/es davant la crisi generada per la Covid-19, a
través de la mentoria de persones amb experiència en la direcció i la
gestió d’empreses, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del teixit
empresarial i comercial del municipi. La durada de l’acompanyament
és de 3 mesos. El programa estarà obert fins al març de 2021, és a
dir que la sol·licitud s’ha de fer a tot estirar al desembre del 2020.
SOS Mentoring és un programa de la Fundació Autoocupació que
compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb més de 400
mentors/es voluntaris/àries. Per a més informació, podeu trucar als
telèfons 93 466 52 24, 650 37 76 80 i 650 37 76 81.

Cicle formatiu per a emprenedors/es

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls posa en marxa
Caixa d’eines per emprendre, un nou cicle formatiu adreçat a emprenedors/es sobre aspectes claus de l’emprenedoria. El paquet de
monogràfics de curta durada es realitzarà en format virtual. El cicle
arrenca amb quatre tallers dedicats al certificat digital, la fiscalitat
dels/es autònoms/es, els ajuts que es poden sol·licitar a l’hora d’iniciar
un negoci i la difusió del projecte empresarial. Totes les formacions
són gratuïtes. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia a través del
web www.grameimpuls.cat (apartat ‘Formació’). Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a formacue@grameimpuls.cat
o bé trucar al 93 466 52 24, 650 37 76 80 i 650 37 76 81.

Monogràfics de digitalització per a dones

L’empresa municipal Grameimpuls programa la quarta edició dels
monogràfics sobre digitalització adreçats a les dones del territori. Els
tallers estan programats per als dimecres 25 de novembre, 2 i 9 de
desembre de 9.30 a 13.30 hores. Les sessions es realitzaran a l’espai
del Club de Feina de Can Xiquet (c. de Rafael Casanova, 40) prèvia
inscripció en línia (www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’) i estaran dedicades a les TIC, l’ofimàtica i els smartphones. Per a dubtes,
podeu trucar al 93 466 15 65.

Reforç al servei de la recollida
del cartró als establiments comercials
Durant les pròximes setmanes l’Ajuntament
reforçarà el servei de recollida de cartró comercial. Es faran visites informatives als establiments per incidir en el correcte ús d’aquest
servei de recollida Porta a Porta, per tal
d’evitar que el cartró d’origen comercial saturi
els contenidors blaus del carrer destinats als
residus domèstics. Durant l’època nadalenca,
a causa de l’augment del consum, creix també
la quantitat de cartró generat, especialment
als establiments. És per aquest motiu que és molt important que els comerços facin ús del
servei de recollida del cartró especialment destinat a ells, per tal de millorar la netedat dels
carrers, evitar els contenidors sobreeixits i millorar el servei pel conjunt del municipi.
Recordem als i les comerciants de la ciutat que aquesta recollida es realitza de dilluns a
dissabte de 14 a 16 hores, i que cal treure el cartró al carrer 30 minuts abans de l’hora que
tenen assignada (indicada en la visita informativa). Cal deixar el cartró plegat, etiquetat
i identificat a la façana de l’establiment, on no interrompi el pas de vianants, mai al costat
dels contenidors.

740 personas aspiran a formar parte
de la plantilla de la Policía Local
El programa combina 4 mesos de formació
becats i 6 mesos de formació pràctica amb
un contracte laboral. La novetat principal
d’aquesta convocatòria és la incorporació
d’una nova especialitat formativa amb
doble titulació: Operacions bàsiques de
cuina/Operacions bàsiques de restaurant
i bar. Ambdós programes estan pendents
d’aprovació. Per a més informació, trucar
al 93 466 15 65.

Un total de 740 personas comenzaron el 19 de noviembre las pruebas y exámenes de
selección para cubrir 13 plazas de la plantilla de la Policía Local de nuestra ciudad. Las
personas aspirantes realizarán también una prueba física el 30 de noviembre, que se
realizará en el entorno del parque de La Bastida. Tras las pruebas, las personas seleccionadas realizarán su formación en la Escola de Policia de Catalunya.
Incrementar la plantilla de la Policía Local es una de las medidas que contempla el Pacto
Local para la reconstrucción social, económica y cultural de Santa Coloma de Gramenet, suscrito por los cuatro grupos políticos del Consistorio, tras la crisis provocada por
la Covid-19. El pasado mes de agosto se incorporaron 18 nuevos efectivos a la Policía
Local, que se prevé vaya incrementando progresivamente la plantilla hasta alcanzar los
140 agentes en el año 2023.
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la ciutat
Les biblioteques ofereixen
un joc immersiu online
per a alumnes d’ESO
Les biblioteques de Santa Coloma
ofereixen un joc immersiu, derivat dels
populars Escape Rooms, especialment
adreçat a l'alumnat de 1er a 4rt d'ESO. És
un Breakout dissenyat per submergir els i
les participants en una narrativa situada
més enllà del final de Llibre de cavalleries,
de Joan Perucho (després que Blanca hagi
recuperat el seu regne). En un breakout no
cal sortir d'una habitació en la qual un
grup està tancat; aquí l'objectiu consisteix
a obrir una caixa tancada amb diferents
tipus de cadenats. Per aconseguir els codis
que els obren cal resoldre problemes,
qüestionaris i enigmes.
La resolució de puzles, laberints i diversos
enigmes (per descobrir la combinació
de la caixa forta on es guarda la corona de Blanca de Salona) és l’excusa per
endinsar les persones participants en
l'imaginari de la novel·la, descobrint-ne
alguns dels episodis més destacats: Ulm,
el Regne de les Tres Virtuts, l'aparició de
Monsieur Dupont, les instruccions del Rei
d'Aragó, la recerca de l'aigua de foc, etc.
No és necessari haver-se llegit prèviament
la novel·la per poder-hi participar. Les
inscripcions estan obertes. Cal enviar un
correu a sta.colomag.c@diba.cat.

Programa de suport
a les persones grans
La Fundació “la Caixa”, amb la Creu
Roja i l’Ajuntament desenvolupen als
barris Riu Nord, Riu Sud, Can Mariner i El
Centre el Programa Sempre Acompanyats,
per pal·liar les situacions de soledat en les
persones grans.

El 20N, Dia dels Drets de la Infància,
se celebrarà enguany de manera digital

Com en anys anteriors, Santa Coloma se
suma a la celebració del Dia Universal dels
Drets dels Infants, que se celebra cada 20 de
novembre. Una data que l’Assemblea General
de les Nacions Unides i l’ONU van establir ja
que és el dia en què l’any 1959 es va aprovar
la Declaració dels Drets de l’Infant.

Santa Coloma de Gramenet és “Ciutat amiga de la Infància”, consideració atorgada
per l'UNICEF, que reconeix el valor del
model de gestió centrat en un enfocament
de drets de la infància, promovent mecanismes reals de participació infantil.

Per celebrar aquest dia, cada novembre,
l’Ajuntament organitza activitats familiars al carrer. Enguany, amb la crisi
sanitària, l’Ajuntament ha adaptat les propostes a les circumstàncies actuals, i per
això s’han programat continguts exclusivament de manera telemàtica.

Coincidint amb el Dia Universal dels
drets dels Infants, celebrarem el plenari
de constitució del Consell de la Infància.
Aquest consell és un òrgan de participació infantil on els nens i les nenes entre
10 i 12 anys treballen temes relacionats
amb la vida de la ciutat.

Plenari del Consell de la Infància

Arriben els actes centrals
del programa del 25N

Tothom hi pot participar com a voluntari/
ària o col·laborador/a. Per a més informació podeu trucar als telèfons: 900 223 040
/ 660 156 238.

Aparcamiento
para paradistas
del Fondo y Sagarra
A partir de este sábado 21 de noviembre
los/las vendedores/as de los mercados de
venta no sedentaria de Sagarra y Fondo,
pueden dejar sus vehículos en los aparcamientos municipales (Sagarra-Rambla
Sant Sebastià, Mn. Jacint Verdaguer-Mercado y Rambla del Fondo-Metro) con unas
condiciones especiales. El precio será de 3
€ y el horario de 7 horas a 15 horas, fuera
de este horario la tarifa será la habitual.
Será obligatorio presentar la licencia de la
parada del mercado correspondiente y solo
se admitirán vehículos que no superen la
altura de 2.20 metros.

Aplec de la sardana
Si les normes de seguretat sanitària ho
permeten, el dissabte dia 28 de novembre
a les 18 hores al Teatre Sagarra, es farà
el concert reprogramat de l’Aplec de la
sardana d'enguany. Per recollir les entrades numerades, caldrà passar pel Centre
Excursionista Puig Castellar (seu del Patronat Pro Aplec), al carrer de Sant Josep,
20, de dilluns 23 a dijous 26 de novembre, de 18 a 20 hores, enviant un whatsapp al 666 086 247 o el mateix dissabte
28, una hora abans al Teatre, seguint amb
el protocol obligat per la Covid: DNI, nom
i cognoms i telèfon de contacte.

En formen part del Consell durant 2
anys i es renoven els nous i les noves
consellers i conselleres. Per aquest nou
consell s’han presentat 155 candidats i
candidates, de 30 escoles de primària
públiques i concertades, més 1 centre
obert i el CRIJ Rellotge XXI.
D’aquests, cinquanta són els nous consellers i conselleres escollits per sorteig. En
aquest acte de constitució del Consell de
la Infància l’alcaldessa, Núria Parlon, els
hi farà l’encàrrec del tema important de
ciutat que hauran de treballar durant els
pròxims dos anys.

Noves iniciatives de
les Jornades per la Pau
i la Cooperació
Aquesta setmana, les Jornades per la
Pau i la Cooperació fan quatre noves
propostes virtuals. L’accés serà a través de
la plataforma Zoom, i la inscripció es pot
fer al correu cooperacio@gramenet.cat.
20 de novembre (19 h). Presentació i passi dels curts «Somos multiculturales», amb
Isuka Palau, Directora del Centre Pompeu
Lab, Carolina Rivas, Directora del Projecte, i Àngela Cintas i José Luis Bermudez,
reealitzadors. Organitza: Open Art.

Comencen els actes centrals del programa «Més que mai, Santa Coloma no calla»,
que organitzen La Ciba i diversos grups de
dones de la ciutat, amb motiu de la
commemoració el 25 de novembre del Dia
Internacional per l’Eradicació de la
Violència contra les Dones.
20 de novembre (19 h). Teatre Sagarra.
Y perdí mi centro. Espectacle de flamenc
experimental, multidisciplinar i feminista,
a càrrec de LaboratoriA Flamenco. Entrada gratuïta prèvia reserva al mail: lacibainfo@gramenet.cat (aforament limitat).
21 de novembre (12 h). Plaça de la Vila.
Performance al carrer «Cors que encara
bateguen. Perfils d’absències intolerables». Acte de reconeixement a les dones
i infants assassinades per les violències
masclistes. I després, lectura de manifest
(13 h) Es mantindrà l'exposició fins al 26
de novembre i es publicarà un vídeo el
25. Organitza: Grup de Dones Artemis.
22 de novembre. Plaça de la Vila. Exposició del projecte «Santa Coloma con el latido de las Mariposas», protagonitzada per
l’alumnat dels centres de secundària. La
ciutat se suma a la campanya de prevenció
de les violències masclistes impulsada per
l’entitat El latido de las mariposas.
23 de novembre (18 h) En línia. Acte
de reconeixement, «Valentes, resilients,
supervivents... REFERENTS. Les dones
prenen la paraula». La Mari, peça de

dansa a càrrec d’Izaskun Ortega, proposta inspirada en la vida de la mare de la
mateixa artista. Diàleg i presentació del
projecte «Referents». Organitza La Ciba.
24 de novembre (18 h) En línia. Diàleg
amb Lucía Etxebarria: els paranys de
l’amor romàntic, la violència o la desqualificació del que és femení. Organitza:
The Suffragettes SCG.
25 de novembre (12 h). Acte virtual a
través de Facebook, Instagram i Twitter.
Presentació del vídeo «No a la violència
masclista. Desemmascarem-la», organitzat per Dones en Comú Podem.
25 de novembre (18 h). Actes virtuals.
Lectura manifest unitari 25N. Organitza: Consell de les Dones i l’Ajuntament.
(18:30 h) Inauguració Museu i Taula
rodona per visibilitzar les violències
contra les dones. Amb la participació
de Mariona Grau, Joel Olivier, Ariadna
Valfagó i Judith Ventaja, membres de la
Secció Jove del Grup Eirene.
26 de novembre (18 h). Acte virtual. Presentació de «Santa Coloma Xarxa Violeta».
Protocol per un espai públic lliure de violències masclistes en temps de pandèmia.
27 de novembre (19 h) Acte virtual. Trobada amb Marisol Rojas, autora del llibre
Amor sostenible, superando los mitos
románticos y los estereotipos de genero.
Organitza: The Suffragettes SCG.

21 de novembre (12 h). Passi de la conversa «Nos queremos libres y vivas. Ni una
menos». Organitza: Feministas Autoconvocadas de Nicaragua y Catalunya.
23 de novembre (19 h). Conferència
«Treball humà i drets socials en temps de
pandèmia, emergència climàtica, digitalització i robotització», amb Enric Prat.
Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles.
24 de novembre (19 h). Presentació Associació Socorristas en Red - Socorro Rosa
(Argentina) Organitza: Socorristas en Red
-Socorro Rosa

RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12
Per
abandonament a
la via pública
la sanció és de
150 euros,
300 euros
en cas de
reincidència

