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Santa Coloma se suma a les celebracions
del Dia de les Persones amb Discapacitat
Sota el lema «Sumant capacitats», se celebrarà
un acte en línia per sensibilitzar a la ciutadania

A Santa Coloma hi ha 11.460 persones amb
discapacitat reconeguda, el 9,7% de la població

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, a partir de
les 18 h, es farà una trobada virtual amb diferents activitats, organitzada per la Taula d’Entitats de Persones amb
Discapacitat i l’Ajuntament, sota el lema «Sumant capacitats». L’objectiu de la jornada és fomentar i sensibilitzar
sobre la participació en la comunitat de les persones amb
altres capacitats.
A Santa Coloma de Gramenet, hi ha 11.460 persones
amb discapacitat reconeguda, el que representa
un 9,7% de la població, essent el segon municipi de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb un major
percentatge de persones amb discapacitat. La mitjana
de l’AMB se situa entorn del 8%, segons dades de l’any
2017 del Departament de treball, Assumptes Socials i
Famílies i de l’INE.
El percentatge a Santa Coloma d’homes amb discapacitat
(51%) és lleugerament superior al de dones (49%), i el
gruix es concentra en persones que tenen més de 45 anys
(82%). El tipus de discapacitats més freqüents són les físiques motrius (32%), les físiques no motrius (26%) i les
intel·lectuals (10%). Només aquests tres tipus de discapacitat representen el 68% del total. La resta de les discapacitats la formen els trastorns mentals (7%), la discapacitat
visual (6 %), i l’auditiva (6%).
A l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a
persones amb discapacitat, que agrupen 9.130 places. A
Santa Coloma hi ha 7 centres de serveis, que atenen a
889 persones. En l’àmbit laboral es compta amb un centre ocupacional (SOI i STO) i un centre especial de treball
(CET) que atenen a 149 i 250 persones respectivament.
Pel que fa a l’habitatge, es disposa de tres llars residencials (39 places), un centre residencial (40 places) i un
centre d’atenció especialitzada (CAE) d’atenció diürna
(18 places).
D’altra banda, hi ha un centre d’atenció especialitzada
per a nens i nenes, el CDIAP (Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç), on s’atenen a 393 nens i nenes
menors de 6 anys (encara que no tots tenen la discapacitat reconeguda). I, per últim, el servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda,
atén a 195 persones de forma habitual, i a 1.316 de forma
esporàdica (TAE). L’Ajuntament ha destinat aquest any
612.000 € a polítiques públiques adreçades a persones amb discapacitat.

Por una
Santa Coloma
inclusiva
y sin barreras

Una de les il·lustracions del vídeo «Sumant capacitats», de la colomenca Rita Hervás Fernández.

Accions 2020
Des de l'equip de govern, es treballa transversalment amb
les entitats del sector de la discapacitat i amb les diferents
àrees de l'Ajuntament per tal que les Polítiques de Discapacitat i d'Accessibilitat Universal es tinguin en compte pel
bé comú de totes les persones. Durant l’any 2020, donada
la situació de restriccions generada per la pandèmia de la
Covid-19, les accions impulsades pel consistori i la Taula Sectorial de Persones amb Discapacitat, formada per
associacions i entitats de persones amb discapacitat, s’han
hagut d’adaptar a les mesures sanitàries.
A la Taula Sectorial, durant aquest any s’han dut a terme
accions d’organització com la creació de Comissions de
Treball per poder desenvolupar diferents objectius proposats, establir que aquestes comissions puguin participar de
forma transversal en altres taules (habitatge, educació...),
consensuar un logo representatiu per a la Taula, poder
conèixer les dificultats sorgides durant la pandèmia de
les persones amb discapacitat per donar resposta. Totes
aquestes accions s’han realitzat de forma telemàtica.
El 2019 es va presentar el document final «Pacte Ciutadà
per a l’Accessibilitat Universal de Santa Coloma de Gramenet». Aquest es va realitzar a través d’un procés participatiu, on estaven representats els agents socials de la ciutat
(Administració, entitats, ciutadania…), i es va treballar
sobre l’elaboració de les bases per a un Pla d’Accessibilitat
Universal, que té com a objectiu aconseguir un municipi
plenament accessible.

PROGRAMA DEL DIA DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
3 DE DESEMBRE, A LES 18 H
- Presentació del Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat, per part de l’alcaldessa, Núria Parlon. Intervenció del Director General de Polítiques de
Discapacitat de la Secretaria de l’Estat de Drets Socials,
Jesús Celada Pérez i de la membre del Comitè de la
Convenció sobre l’Eliminació de tota forma de Discriminació contra la Dona de Nacions Unides (Comitè de la
CEDAW) Ana Pélaez Narvaez.
- Passi del vídeo «Sumant capacitats», que pretén
mostrar a les persones amb i sense discapacitat les capacitats, la relació comunitària, i el treball associatiu que
es porta a terme a la ciutat.
- Taula rodona en què es tractarà la inclusió social i la
participació comunitària. Hi participaran tres representants de col·lectius relacionats amb les vessants cultural, esportiva i laboral. Serà moderada per l’Assessora
Comissionada de l’Alcaldia per a l’impuls de les Polítiques de Discapacitat, Carmen Arana.
- Cloenda a càrrec de la Tinenta d’alcaldessa de Drets
Socials, Bárbara Ferrer.

Uno de cada diez colomenses tiene algún tipo de discapacidad reconocida. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando
intensamente junto con las entidades del sector de la discapacidad para que Santa Coloma sea una ciudad sin barreras,
más inclusiva y donde todas las personas sumen capacidades y proyectos de vida sin limitaciones. Este es nuestro reto y
para avanzar con paso firme estamos materializando, con la Taula Sectorial d’entitats de persones amb Discapacitat, el
Plan de Accesibilidad Universal, que supondrá la hoja de ruta que debe dar respuesta a temas clave como son la necesidad de más viviendas adaptadas en la ciudad, de unos espacios públicos y equipamientos sin barreras, de una movilidad
y comercios 100% accesibles, y de la inclusión laboral y social, cuestiones que debemos abordar de manera conjunta
administraciones públicas y ciudadanía.
Cuando hablamos de accesibilidad universal nos referimos a avanzar hacia la plena accesibilidad como bien común –de
servicios, bienes y productos- para que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan ejercer sus derechos
en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Es fundamental, por tanto, construir una ciudad más amable y
sensibilizada, donde no sólo podamos eliminar las barreras físicas sino que, entre todas y todos, superemos todas aquellas barreras que no se ven pero que suponen un obstáculo para la integración plena de todas las personas.

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

Somos una ciudad diversa y plural, lo que nos enriquece como comunidad. Por ello, queremos y trabajamos por una
Santa Coloma adaptada a los ciudadanos y las ciudadanas con cualquier discapacidad, prestando especial atención a
sus familias. Sólo si sumamos capacidades podremos caminar hacia una sociedad plenamente inclusiva, donde se garantice el bienestar y la igualdad de oportunidades real. ¡Junt@s lo lograremos!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Quatre etapes per a l’obertura d’activitats
1

El 23 de novembre va començar la primera de
les quatre etapes de reducció de les mesures de
confinament i de l’activitat social acordades per
la Generalitat per frenar la segona onada epidèmica de Covid-19 a Catalunya. Aquestes etapes
són inicialment de quinze dies cadascuna, però es
revaluaran periòdicament i, en funció dels
resultats obtinguts (evolució dels ingressos
hospitalaris per Covid), es passarà o no a la fase
següent.

Primer tram del
pla d'obertura

Singuerlín – Salvador Cabré
De Dilluns a divendres 15.30 a 20.30h
Dimecres i dissabtes: 10 a 14h
Fondo
De Dilluns a divendres 15.30 a 20.30h
Divendres i dissabtes: 10 a 14h
A les quatre biblioteques es manté el servei
de préstec i retorn sense cita prèvia i es tornen a oferir, amb aforament limitat i amb
cita prèvia, els serveis de sala d'estudis i de
consulta d'exclosos de préstec.

Aquí teniu els principals trets de les mesures per
a cada una de les etapes (vegeu requadres).

El Departament de Salut, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, està fent des de dilluns 23 de
novembre i fins al dissabte dia 28 un cribratge
per detectar persones infectades asimptomàtiques entre els veïns i les veïnes majors de 16 anys
adscrites al CAP Santa Rosa del carrer d’Elcano.
L’acció té la finalitat de frenar l’expansió del
virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària, detectant el màxim nombre possible de persones infectades, ja que algunes no
presenten símptomes i poden, sense saber-ho,
transmetre el virus a la seva família, amics i
altres persones del seu entorn. Les proves es
realitzen al Centre Cívic Els Pins (entrada pel
carrer Sardana). Al CAP Santa Rosa estan
assignats la majoria dels veïns i les veïnes dels
barris del Raval, Santa Rosa i Safaretjos.
Les proves es fan de 9 a 14 h i 15 h a 19 hores.
Cal portar la targeta sanitària per facilitar el
tràmit de la realització de la prova. El resultat
del test s’enviarà per SMS i també es penjarà a la
plataforma La Meva Salut.

Central
De Dilluns a divendres 15.30 a 20.30h
Dimarts, divendres i dissabtes: 10 a 14h
Can Peixauet
De Dilluns a divendres 15.30 a 20.30h
Dijous i dissabtes: 10 a 14h

Recordem a la població la importància de respectar les mesures de cada fase i tenir en compte
sempre les normes bàsiques generals de salut
pública: distanciament físic, rentada freqüent de
mans, usar mascareta, ventilar els espais tancats,
mantenir la bombolla de convivència i reduir la
interacció social.

Cribratge intensiu
contra la Covid-19
al centre cívic Els Pins

Nou horari de
les biblioteques
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Segon tram del
pla d'obertura

Donación y
servicio de ropero
La entidad de voluntariado social María
Auxiliadora ha vuelto a abrir el Servicio
de ropero que gestionan y que está destinado a las personas de la ciudad
que necesiten ropa o a las que 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.

3

Tercer tram del
pla d'obertura

Les proves per a la detecció de la Covid-19 a
les persones amb símptomes es continuen fent,
com fins ara, als centres d’atenció primària. Cal
destacar la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.

Oficina de atención
de la Defensora
de la Ciudadanía
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 contra
el Covid, pero continua abierta para
atender consultas y quejas de los vecinos
y vecinas, siempre con cita previa.
Se puede contactar, en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes, a través de los
teléfonos 93 462 40 12 o 627 709 730
(también por whatsapp) o por el correo
electrónico defensora@gramenet.cat,
para organizar una video-conferencia o
una entrevista presencial.

El CAP i el CC Can Mariner
col·laboren en proves de
detecció de la Covid-19
La setmana passada en es posar en marxa un
nou punt de detecció de casos de Covid-19 al
centre cívic Can Mariner (c. Milà i Fontanals, 16).
En aquest espai es realitzen les proves a contactes
asimptomàtics de casos positius, les proves a persones amb símptomes se segueixin fent, com fins
ara, als centres d’atenció primària. Cal remarcar que al centre cívic Can Mariner es fan les
proves només a persones que han estat citades
prèviament des de l’Atenció Primària.
L’adequació de nous espais, externs als CAP,
permet alliberar alguns dels centres que fins
ara acollien aquestes proves, com és el cas del
CAP Doctor Vilaseca-Can Mariner, on fins ara
estava ubicat aquest punt. El centre cívic Can
Mariner, cedit per l’Ajuntament, ha estat revisat
per garantir que és adequat i que permet mantenir les condicions de seguretat necessàries,
així com una correcta ventilació i la neteja que
marca el protocol.
Amb aquesta nova ubicació, l’atenció primària
(AP) de la Metropolitana Nord de l’ICS compta amb un total de 10 punts centralitzats, on
es realitzen les proves que es fan als contactes
asimptomàtics dels casos de Covid-19 positius.

Atenció a l’OIAC
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Quart tram del
pla d'obertura

L’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (OIAC) presta
servei de dilluns a divendres, en horari
de 9 a 14.30 h, amb atenció només
amb cita prèvia, que es pot demanar al
telèfon 93 462 40 90*.
Per a més informació podeu trucar als
números 93 462 40 40 i 93 462 40 09

* Si no podeu acudir a la cita que ja teniu acordada, anul·leu-la trucant al mateix telèfon de
cita prèvia.

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
S’impulsen 8 noves mesures per
fer front a la violència masclista

El lunes: concentración por las pensiones

Tras varias semanas de suspensión debido a las recomendaciones
oficiales para contener la pandemia de Covid, SOS Gent Gran y Marea
Pensionista de Santa Coloma de Gramenet vuelven a convocar a la
ciudadanía a participar en las concentraciones que organizan todos
los lunes, a las once de la mañana en la plaza de la Vila, por la defensa
del sistema público de pensiones. El próximo encuentro será el 30 de
noviembre. Se mantendrá la distancia de seguridad y se recuerda que
es obligatorio usar mascarilla.

Pessetes contra la malaltia de l’Alzheimer

Entre els policies locals, Faustino Arias i German Sola, apareixen la directora d’Igualtat, Maribel Cárdenas,
l’alcaldessa, Núria Parlon, i la presidenta de l’Agrupació, Laia Muñoz

Davant del nou escenari al qual
s’enfronten moltes dones arran de la
pandèmia, amb un increment de la
violència masclista i de la seva gravetat en
temps de confinament, i d’una major
percepció d’inseguretat i un major risc de
patir agressions a l’espai públic arran del
toc de queda, des de l’Ajuntament de Santa
Coloma s’ha volgut reforçar la Xarxa
Violeta, creada ara fa un any, amb un
paquet de 8 noves mesures:
1. Per contribuir a un Espai públic lliure de
violències masclistes, s’ampliarà i reforçarà la xarxa d’espais segurs, de refugis
violetes, contemplant molt espacialment
tots aquells espais i/o serveis que estan
oberts durant el toc de queda.
2. Es realitzarà una Campanya específica
d’identificació i prevenció de les violències masclistes amb una intervenció a
l’espai públic, per tal que les dones puguin
identificar les violències i conèixer La CIBA
i els recursos d’atenció.
3. Es desplegarà un equip d’agents liles
als barris de la ciutat (#LaCIBAmbTu)
per acostar-se a aquelles dones que estan
patint una situació de violència, i que
en aquest context encara pateixen més
control i disposen de menys autonomia, i
aproximar-los-hi els recursos i els serveis
d’atenció especifica.
4. Es crearà un Observatori permanent
de dades obertes i violències masclistes
(LaCIBAObservatori_OpenData) que
permeti fer seguiment de l’impacte de la
violència masclista a la ciutat amb relació
al context de Catalunya i Espanya, i orientar les actuacions públiques en funció de la
realitat específica de Santa Coloma.

5. S’activarà el Protocol Punt Violeta a
l’app específica de seguretat ciutadana que
disposem a la ciutat, i que permetrà tant
llançar un avís com atendre una situació
de risc.
6. Es reforçarà el Servei d’informació,
atenció i recuperació en situacions de
violència masclista: Ampliació d’horaris,
serveis i professionals del servei especialitzat d’atenció per a dones, nenes, nens i
joves en situació de violència masclista.

La campanya de recollida de fons de la Fundació Pasqual Maragall
destinada a la investigació de la malaltia de l’alzheimer també es fa a
Santa Coloma. Tothom hi pot col·laborar aportant les pessetes que encara tingui a casa (el Banc d’Espanya ha allargat fins al 30 de juny de
2021 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.

Cita previa en la oficina de Correos

La oficina de Correos en Santa Coloma de Gramenet ya dispone de servicio de Cita Previa para evitar a las personas usuarias tiempo de espera.
Se puede solicitar a través de la web, www.correos.es, de la app o de la
Oficina Virtual de Correos, y la elección de la hora y el día generará un
código que solo se tendrá que introducir en la máquina de turno ubicada en la misma oficina para recibir atención de forma inmediata. El sistema, en su petición, discrimina los tramos horarios de mínima afluencia de forma que se pueda elegir con garantía de atención al llegar a la
oficina. Además, las personas de más de 65 años disponen del número
de teléfono de atención al cliente 915 197 197, para que puedan pedir
cita previa en estas oficinas, garantizando aún más su seguridad.

7. S’han incorporat, de manera innovadora, dos nous projectes per facilitar el
procés d’atenció i recuperació: que les
dones puguin interposar les denuncies
a la CIBA, amb una unitat específica de
la Policia Local formada en la matèria, i
l’acompanyament a les dones als judicis per part de professionals de la CIBA.

Més alumnes matriculats a la UNED

8. S’ha creat una xarxa de dones referents protagonistes dels seus processos de
recuperació (Sisterhood is powerful) que
acompanyin a altres en els seus processos de
recuperació. Una xarxa de dones valentes,
resilients, que amb el seu exemple i testimoni permeten a altres dones trobar un camí de
força i esperança. Una xarxa de sororitat.

El Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls organitza el dimarts,
1 de desembre, «El cafè virtual de la Reempresa», una sessió adreçada
a empresaris/àries amb negoci a Santa Coloma de Gramenet o Sant
Adrià del Besòs que estiguin valorant traspassar o tancar el seu negoci.
La sessió informativa té com a objectiu donar a conèixer Reempresa,
el programa d’acompanyament a projectes de relleu empresarial. Les
persones interessades poden fer les inscripcions a través de la pàgina
web de Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat ‘Formació’) o bé
escrivint un correu electrònic a reempresa@grameimpuls.cat.

‘Santa Coloma X arxa Violeta’

«Santa Coloma Xarxa Violeta. Protocol per
un espai públic lliure de violències masclistes» va néixer el novembre de 2019, amb
l’objectiu de fer de la ciutat un espai públic,
d’oci i festiu lliure de violències masclistes
i lgtbifòbiques. Una iniciativa innovadora i
única arreu de l’Estat, que ha estat possible
gràcies a la implicació i treball de les entitats
de dones de la ciutat, del teixit associatiu i
comercial, dels establiments de restauració i
d’oci nocturn, i de les institucions.

El nombre d’alumnes matriculats a la UNED de Santa Coloma ha crescut
un 15% aquest curs. En total, 1.695 persones s’han matriculat en primera
convocatòria en algun dels estudis que s’ofereixen a la seu colomenca de
la Universitat Nacional d’Educació a Distància. La gran majoria, 1.558,
ho han fet en estudis de curs d’accés a la universitat per a majors de 25 i
45 anys (59), als cursos d’idiomes (41) i en estudis de màster (37).

El cafè virtual de la Reempresa

El Circo Raluy Legacy estará en Can Zam

El Circo Raluy Legacy estará en Can Zam desde el 30 de noviembre al
13 de diciembre. Las primeras funciones serán el jueves 3 de diciembre
y el viernes 4 a las 18.30 horas; el sábado 5, a las 17 y a las 19 horas, y
el domingo 6, a las 12 y a las 17 horas. El Circo Raluy, encabezado por
el mayor de la saga, Luis Raluy, junto al resto de su familia, conserva
el legado de los antiguos circos, que ha ido pasando de padres a hijos
y está considerado uno de los museos ambulantes más importantes de
Europa, con sus más de 40 caravanas y camiones ambientados en los
primeros años del siglo pasado. Más información en los teléfonos 695
262 699 y 648 701 591, y en la web www.circoraluy.com.

Autorització temporal de terrasses
sense cost pels bars i restaurants
L’Ajuntament posa en marxa una nova
mesura per ajudar el sector de la restauració de la ciutat, un dels més afectats
per l’impacte de la pandèmia. A partir
del dilluns dia 30 de novembre, els
establiments de la ciutat d’aquest sector
que no tinguin terrassa poden demanar
instal·lar-la provisionalment i de manera
extraordinària en un espai proper de la
via pública.
Les sol·licituds es podran fer via telemàtica a través del web municipal (www.
gramenet.cat) o mitjançant l’OIAC (per
cita prèvia, al telèfon 93 462 40 90).
Cada sol·licitud es resoldrà per via urgent per tal que l’establiment disposi de
l’autorització necessària com més aviat
millor i pugui ampliar la seva activitat
amb una terrassa. Es calcula que prop

de 400 establiments, vinculats a unes
1.500 famílies de la ciutat, treballen i viuen del sector de la restauració i podrien
beneficiar-se, potencialment, d’aquesta
mesura.
Les autoritzacions obligaran als i les titulars de les activitats a respectar rigorosament les normes d'ús de la via pública, les
ordenances municipals i la neteja i cura
de l’espai públic. La Policia Local i els
serveis d’inspecció municipals vetllaran
pel compliment de les condicions de les
autoritzacions i podran revocar, amb
caràcter immediat, les mateixes en cas
d’incompliment.
Un cop més l’Ajuntament vol agrair als
veïns i les veïnes de la ciutat la seva comprensió i solidaritat amb el sector local de
la restauració.

Alumnes de l’Escola Riera Alta visiten La Ciba

Un grup d’alumnes de 5è de primària de l’Escola Riera Alta, amb la seva tutora, Eva
Ges Torelló, es van reunir el passat 20 de novembre a La Ciba amb l’alcaldessa Núria Parlon. A la trobada, els nois i les noies van visitar l’equipament i van explicar a
l’alcaldessa que la seva aula porta el nom de La Ciba perquè volien un nom distintiu
amb el qual se sentissin representades i còmodes. Part de l’alumnat va visitar La Ciba
al setembre per iniciativa pròpia per cercar informació i a partir d’aquí es va generar
interès a conèixer la funció del centre de recursos per a dones, innovació i economia feminista i va sorgir la possibilitat de fer un taller co-educatiu i dinàmic per aprofundir
sobre què representa aquest espai per a la ciutat, en què es treballa o què és la igualtat
i el feminisme. A la imatge, un moment de la trobada, que va ser definida per totes les
persones participants com una experiència profitosa i enriquidora.
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la ciutat
Dues exposicions
per gaudir del
Museu i Can Sisteré

El Sagarra torna a aixecar el teló
amb teatre i l’Aplec de la sardana
Després de gairebé un mes tancat, en
compliment de les mesures sanitàries
establertes per frenar la pandèmia de la
Covid, el Teatre Sagarra torna a obrir les
portes aquest cap de setmana i ho fa per
oferir dos espectacles teatrals que estaven
programats en el cicle d’obres de suport als
grups professionals de Santa Coloma i per
acollir el concert del 66è Aplec de la Sardana.

Fins al 10 de gener es pot visitar al Museu
Torre Balldovina l’exposició “De París a
Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch
Viladegut”, que presenta gravats de mitjans
del segle XIX fins a finals del segle XX. És
una mostra sobre l’evolució del gravat com a
llenguatge i tècnica, que va ser utilitzat per
reconeguts artistes de l’època.
“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.
L’horari de visites és de dimarts a dissabte, de 18 a 20-30 hores, i dissabte,
diumenge i festius d’11 a 14 hores. Més
informació al Museu (tel. 93 385 7142) o
al web www.museu.gramenet.cat.

Recordeu que el Teatre aplica condicions
d’accessibilitat bàsiques amb motiu de
la nova realitat provocada per la Covid:
la capacitat de la platea s’ha reduït fins a
276 localitats, s’ha establert una distància
física a l’interior i les persones assistents
hauran de mantenir la mascareta durant
tot l’espectacle. La taquilla obre una hora
abans de cada representació.

Escola de Teatre Carro de Baco

Divendres 27 de novembre, a les 19 hores,
alumnes de l’Escola de Teatre de la Companyia Carro de Baco representaran l’obra
“A solas. Entre la comedia y el drama”, de
Bertold Brecht, Dario Fo i Franca Rame.
També el diumenge dia 29 hi haurà doble
sessió a càrrec de l’alumnat de l’esmentada

escola d’art escènic colomenca; serà a les
12 i a les 19 hores, amb la representació de
l’obra “El proceso por la sombra de un burro”, de Dürrenmatt, que també forma part
de les mostres de teatre de Carro de Baco.

Concert amb dues cobles

Dissabte 28 de novembre, a les 18 hores,
tindrà lloc el concert reprogramat de la
66 edició de l’Aplec de la sardana, amb

Encesa dels llums de Nadal

D’altra banda, el Centre d’Art Can Sisteré ofereix també fins al 10 de gener
l’exposició “L’art de la ciència. Jordi
Sabater Pi”, que vol apropar a les persones
visitants la faceta científica de Sabater Pi
(molt conegut perquè va ser el descobridor
del Floquet de Neu, el goril·la que va viure
gairebé 40 anys al zoo de Barcelona) i la
seva capacitat d’observació. La mostra fa
un repàs al dibuix científic, com a eina
d’observació i anàlisi.
Can Sisteré es pot visitar de dimarts a dissabte de 17 a 21 hores, i dissabte i diumenge d’11 a 13.30 hores.

Guanyadors de la
'Ginkana desde mi sofà'

El veí de la nostra ciutat, Jesús Martínez
Casado, ha estat el guanyador de la
«Ginkana desde mi sofà» organitzada pel
Centre Pompeu Lab. L’alcaldessa Núria
Parlon li va lliurar el 25 de novembre el
premi de l’activitat, en la que han participat 163 persones, totes elles del col·lectiu
de la gent gran. Luis Martínez Herrador i
Juan Moreno Hita també han resultat
guanyadors del sorteig dels premis
secundaris. Felicitats a tots tres!

temporada nadalenca, que inclou la
campanya de foment de les compres a la
ciutat «Soc de Santa Coloma. Compro a
Santa Coloma» durant aquestes dates.
Enguany, i donats els condicionants
generats per la pandèmia de la Covid-19,
aquesta activitat de l’encesa de llums es
durà a terme de manera virtual, i es podrà
seguir a la web de l’Ajuntament,
www.gramenet.cat.

El proper dimecres, 2 de desembre, a les
19 hores, tindrà lloc la tradicional encesa
dels llums de Nadal. S'inaugura així la

La Fada Missatgera, i emissària de Ses
Majestats els Reis Mags a Santa Coloma de
Gramenet, farà de mestra de cerimònies
d’una màgica encesa dels llums instal·lats
als principals carrers comercials, places,
als mercats municipals i a l'Ajuntament,
que tornaran a vestir-se de Nadal i lluiran
il·luminats fins a la festivitat de Reis.

El 1 de diciembre se conmemora
el Día mundial contra el Sida
El 1 de diciembre se conmemora el Día
Mundial del Sida. Este día, gente de todo
el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y están afectadas
por el virus, y para recordar a las que han
fallecido por enfermedades relacionadas
con él. En el 2020 todos los ojos se han
puesto sobre la pandemia de la Covid-19 y
sobre cómo esta ha afectado a nuestra
salud. Hemos corroborado de qué manera
las pandemias hacen tambalear tanto
nuestra existencia como nuestros medios
de vida.
La Covid ha puesto sobre la mesa una
vez más que la salud se interrelaciona directamente con otros problemas
fundamentales, como la reducción de la
desigualdad, los derechos humanos, la
igualdad de género, la protección social y
el crecimiento económico. Con todo esto
en mente, el lema del Día Mundial del
Sida este año es «Solidaridad mundial,
responsabilidad compartida». Dada la
situación sanitaria, la campaña muni-

cipal por el sexo seguro y la prevención
del Sida lleva está año el eslogan “Cada
virus tiene su mascarilla”, que se verá
sobretodo en carteles, en redes sociales y
de forma virtual. Desde el Ayuntamiento
se continúan haciendo talleres y charlas
sobre sexualidad y sobre esta enfermedad
en los centros educativos.

l’actuació conjunta de les cobles Sabadell i
Bisbal Jove. Les entrades es poden reservar per whatsapp al número 666 086 247
o adquirir una hora abans al mateix teatre.
Aquest concert, organitzat pel Patronat
Pro-Aplec i els Amics de la Sardana del
Centre Excursionista Puigcastellar, enguany és un homenatge als gegants vells,
Coloma i Silvestre, recentment restaurats,
amb motiu del seu 60è aniversari.

L’actor Jordi Martínez
participa en la campanya
de promoció del comerç

L’Ajuntament està duent a terme una
campanya per reforçar les compres locals
durant aquestes setmanes prèvies als
Nadals, sota l’eslògan «Sóc de Santa
Coloma, compro a Santa Coloma».
Una de les principals novetats d’enguany
és la contractació d’un influencer, l’actor
colomenc Jordi Martínez, que compta amb
més de 17.500 seguidors i seguidores a
xarxes socials.
S’estan fent vàries sessions fotogràfiques
i gravacions de vídeo per difondre-les
durant tota la campanya a xarxes socials. L’objectiu principal és la promoció
de la compra en línia a través de la web
comprasantacoloma.cat.

Exposició
'Planeta Fotón,
Cuida de tu gente'
A partir del 3 de desembre (18 h) estarà
disponible l’exposició online «Planeta
Fotón, Cuida de tu gente», un projecte de
creació visual resultat dels tallers de
fotografia participativa de 15 adolescents
de l’Associació Superacció. Ha estat
dissenyat i coordinat per la fotògrafa
Ainhoa Valle i hi han col·laborat Territorios Libres – Fons Documental Joan
Gomis. És la darrera activitat de les
Jornades per la Pau i la Cooperació, que es
van iniciar a l’octubre.
Accés:
www.gramenet.cat/SantaColomaCoopera

