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Les obres de rehabilitació integral del
Pavelló Nou estan a punt de finalitzar
Es preveu que aquest equipament esportiu
es posarà en funcionament a principis del 2021

Aquest pavelló és l’espai habitual d’entrenament
i joc de disset entitats esportives de la ciutat

Les obres de rehabilitació integral del Pavelló Nou estan
acabades i durant aquest mes s’estan duent a terme les
darreres comprovacions d’instal·lacions i repassos d’obra.
Actualment, els treballs han entrat en fase d’acabats
(mobiliari, equipament esportiu, pintura, parquet,
subministraments, etc.). L’alcaldessa, Núria Parlon, ho va
poder comprovar el passat dia 2 de desembre, en una
visita que va realitzar a l’equipament municipal per
conèixer de prop l’estat de les obres. La reobertura del
Pavelló es preveu per a principis del nou any 2021.
L’alcaldessa estava acompanyada en aquesta visita de
comprovació de les obres pels tinents d’alcaldessa Esteve
Serrano i Petra Jiménez, el regidor d’Esports, Daniel
Salgado, i els tècnics i directors de la reforma de
l’equipament esportiu.
La reforma del Pavelló Nou, un equipament emblemàtic
a la ciutat amb més de quaranta anys d’antiguitat, es
va iniciar el maig de 2019 i estava previst que finalitzés
l'agost passat, però a causa del confinament obligat per
la pandèmia per la Covid-19, l'obra s'ha prorrogat fins a
finals d'any.
L’objectiu del projecte de rehabilitació ha estat resoldre
les problemàtiques relacionades amb l’antiguitat de
l’equipament (va ser inaugurat el 1977) i adaptar-lo a
la nova normativa de competició de la Primera Divisió
de futbol sala, per tal que pugui seguir sent el pavelló
d’entrenament i de competició del club Industrias Santa
Coloma. A més, s’han aportat millores en l’evacuació,
l’optimització de l’aforament, l’accessibilitat universal al
100% i la funcionalitat. Ara és un edifici sostenible amb
qualificació A, eficient des del punt de vista energètic.

Un interior totalment renovat
Les característiques arquitectòniques de l’edifici s’han conservat, però s’ha renovat la coberta, que ara permet l’entrada
de llum natural i millora notablement l’acústica, les façanes
i totes les instal·lacions. L’interior s’ha transformat radicalment, s’ha fet més còmode, i s’ha augmentat l’aforament de
públic en un 13%, arribant a les 1.500 persones.
D’altra banda, s’han ampliat els espais de vestidors i
serveis (que també seran accessibles per a persones
amb cadires de rodes), les zones de tribuna i premsa,
s’hi ha instal·lat un ascensor i s’han renovat les grades
laterals per posar-hi seients. Per aconseguir millorar
alguns d’aquests espais, s’ha hagut de fer una petita

Un pabellón de
1er. nivel que
será el orgullo
de la ciudad

ampliació de l’edifici. A més, les dues sales polivalents
estan totalment reformades i climatitzades. Amb les
obres també s’ha renovat una part de la urbanització
del perímetre.
La inversió total en aquesta obra és de 4,4 milions d’euros.
La Unió Europea, a través del FEDER (fons Edusi), hi
col·labora amb una aportació de 700.000 €. La resta es
finançarà amb fons municipals i de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).

El Pavelló Nou, situat entre el carrer de Mn. Jacint Verdaguer i l’avinguda de la Generalitat, al costat del col·legi Ferran de Sagarra, és el més utilitzat dels que hi ha a la nostra
ciutat, sent l’espai habitual d’entrenament i de competició
de 17 entitats colomenques, que representen a més de 500
persones usuàries cada dia (més de 150.000 a l’any). Aquest
equipament ha estat objecte de diferents reformes per
adaptar-lo a la normativa de les diverses modalitats esportives que acull, però l’obra actual és la seva transformació
més important, tant pel que fa a les dimensions com al cost.

El deporte es una importante herramienta de integración social y una fuente indiscutible de propiedades saludables.
Desde el equipo de gobierno que presido defendemos el derecho de todas las personas a disfrutar de una práctica deportiva de calidad, ya sea en equipamientos públicos de primer nivel o bien adecuando el espacio público a diferentes
disciplinas urbanas al aire libre. En el apartado de equipamientos, damos un importante paso adelante con la remodelación integral del Polideportivo Nuevo, del que próximamente abriremos sus puertas a la ciudadanía. Con esta reforma
hemos conseguido un pabellón moderno, confortable, sostenible y con una accesibilidad universal al 100%, del que nos
podremos sentir muy orgullosos y orgullosas.
Hemos transformado el Polideportivo Nuevo en un magnífico espacio en el que las entidades deportivas y clubes
podrán realizar sus entrenamientos y también celebrar competiciones profesionales. Desde sus instalaciones también
seguiremos realizando promoción de la actividad física en la gente mayor, a través de la gimnasia de mantenimiento
gratuita, y la organización de los casales infantiles para el verano. Nos hubiera gustado disponer del equipamiento con
anterioridad, pero a causa de la pandemia, y de la complejidad de la obra, han hecho que se retrase su apertura. En este
sentido, agradecemos a las entidades, clubes y ciudadanía, la paciencia, porque la espera y el resultado, francamente,
han merecido la pena. Contamos con un nuevo equipamiento que los y las colomenses podrán disfrutar intensamente
en todos y cada uno de los eventos y espacios de encuentro.

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

Seguiremos mejorando todos aquellos espacios y equipamientos que requieran actualización en la ciudad, para garantizar
una práctica de la actividad deportiva de calidad, accesible y adaptada a las actuales necesidades de toda ciudadanía.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anuncis

la ciutat
El Ple aprova reforçar els Serveis de neteja per
la Covid-19 i construir habitatges per a joves
Al Ple ordinari de novembre, celebrat el
dia 30, s’han aprovat dues modificacions
de contracte i una nova adjudicació dels
serveis de neteja, per donar resposta a les
necessitats canviants que planteja la pandèmia de la Covid-19. S’ha tirat endavant
amb els vots a favor del PSC, ERC i ECP i
l’abstenció de C’s.

També s’ha aprovat una nova adjudicació
i la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents per
prevenir els contagis de Covid-19. Amb
l’inici de les classes, el 14 de setembre,
l’Ajuntament ha modificat el contracte
per reforçar la neteja amb serveis extraordinaris als centres docents; també als
centres esportius, culturals, oficines de
serveis socials, serveis territorials, Policia
Local i a l’Ajuntament. Això suposa una
ampliació de 267.000 euros.
El contracte s’ha adjudicat novament a
l’empresa Idonia Natura, SL, per 16,6
milions (IVA inclòs), amb una durada de
quatre anys. Com a novetat, s’ha inclòs la
capacitat d’intervenció en urgències en un
màxim de 12 hores.

El text íntegre d'aquesta addenda ha estat publicat
a la Seu Electrònica Municipal:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
fitxa.aspx?lngIdFitxa=14532&mode=a&lang=ca

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de
desembre de 2020, es va aprovar la convocatòria
per a l’atorgament de prestacions econòmiques per
a activitats socioeducatives i de lleure en període
escolar, corresponent al curs 2020-2021.

L’equip de Govern ha manifestat que
reforçar i ampliar els serveis de neteja és
una de les seves prioritats per aquest
mandat, però també ha fet una crida a la
corresponsabilitat de la ciutadania per
mantenir l’espai públic, els equipaments
municipals i centres docents nets, així com a
seguir les instruccions sanitàries.
Per una banda, el Ple ha modificat el contracte de recollida de residus de fracció
de rebuig i de neteja viària del municipi, amb l’objectiu d’ampliar les operacions
de neteja i desinfecció dels espais públics,
sobretot els accessos de centres sanitaris,
residències de gent gran, farmàcies, supermercats, contenidors i carrers d’elevat
ús. Això suposa una inversió extra de
623.000 euros.

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de
desembre de 2020, es va aprovar l’addenda al Conveni de Col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet per a projectes de Cooperació
al desenvolupament i accions de sensibilització.

La documentació relativa a aquests ajuts (Bases i
convocatòria) es troba penjada a la web municipal:
www.gramenet.cat
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/
fitxa.aspx?lngIdFitxa=18070&mode=a&lang=ca

El Ple de l’Ajuntament s’ha tornat a fer de forma telemàtica per complir amb les mesures sanitàries establertes

Declaracions institucionals
El Ple ha fet una Declaració del Dia
Universal de la Infància (20N), en la
que els grups municipals han ratificat “el
seu compromís amb els drets de la infància
i l’adolescència per assegurar un futur més
just, equitatiu i sostenible”. La Corporació
s’ha compromès a impulsar mesures per fer
front a la crisi de la Covid-19 que posin en
el centre a la infància, entre altres punts.
També s’ha fet una Declaració del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones (25N), en la
que els grups municipals han manifestat
“el ferm compromís en seguir treballant per
desplegar polítiques públiques per posar
fi a les violències masclistes i per garantir
l’atenció, la recuperació i la reparació de les
supervivents”; i una Declaració amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3D), en la que es
comprometen a continuar donant suport
a la Taula sectorial d'entitats de persones
amb discapacitat, i a procurar la millora
de la situació laboral de les persones amb
discapacitat, entre d’altres.

L’Hospital Esperit Sant potencia
les visites per videoConsulta

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant ha posat en marxa el
servei de videoConsulta, impulsat pel Servei Català de la Salut,
perquè professionals sanitaris i pacients puguin veure's les cares i
fer una visita mèdica sense haver-se de desplaçar a l'Hospital, si
no és necessari. D'aquesta manera es vol potenciar una atenció
més propera a l'hora de fer el seguiment d'alguns pacients.
Aquest nou canal de comunicació en cap cas pretén substituir la
presencialitat del pacient a la consulta, sinó afegir l'opció a aquelles visites que ja es realitzen de forma telefònica.
Per poder fer ús d'aquest servei només s'ha de tenir a casa un
telèfon mòbil amb correu electrònic o un ordinador amb accés a internet que disposi de navegador tipus Chrome, Firefox o Motzilla.
El professional sanitari enviarà un mail al pacient amb un enllaç,
notificant la data i l'hora prevista per a la videoConsulta. Per
accedir-hi, l'usuari només haurà de clicar l'enllaç uns minuts abans
de l'hora proposada des de qualsevol dispositiu amb càmera, altaveu i micròfon. Un cop s'hagi autentificat amb el CIP, el número de
la targeta sanitària i amb un PIN que rebrà per SMS al seu mòbil, ja
podrà iniciar la vídeo consulta amb el seu metge o infermera.

Habitatges per a joves

El Ple ha aprovat, de forma inicial, i
amb els vots a favor del PSC, ECP i C’s i
l’abstenció d’ERC, la modificació del PGM
per a l’obtenció d'habitatge dotacional
per a joves al Complex Oliveres. L’objectiu
és ampliar els usos de l’equipament i
aprofitar una part de l’edificació sense ús,
situada sota el camp de futbol. Els nous
habitatges es destinaran a lloguer assequible per a joves, per facilitar-los l’accés
a l'habitatge. En total, seran 2.475 m2 que
possibiliten la construcció d’entre 16 i 20
habitatges, i entre 200 i 500 m2 per a
espais comuns.

Mòduls per a un nou Institut

El Ple ha declarat d’especial interès,
amb els vots a favor de tots els grups,
les obres per a la instal·lació provisional
de mòduls prefabricats destinats a la
ubicació d’un nou Institut de secundària,
a la finca de l’av. d’Anselm de Riu, 31-47,
per concórrer-hi circumstàncies socials i
culturals. El 21 de juliol, la Junta de Govern ja va atorgar la llicència municipal
d’obres. Es respon així a dues peticions
de la Generalitat per tal de poder iniciar
les obres.

Cribatge per detectar Covid
al veïnat del CAP del Fondo
El Departament de Salut, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, està fent aquesta setmana una nova actuació
preventiva contra la Covid-19. Es tracta d’un nou cribatge
sectorial per detectar casos asimptomàtics. Des del dimarts dia
1 al dissabte dia 5 de desembre totes les persones usuàries del
Centre d’Atenció Primària (CAP) del Fondo, majors de 16 anys,
poden adreçar-se al Centre Cívic Els Pins (carrer dels Pirineus,
2, amb entrada pel carrer de la Sardana) per fer-se una prova
PCR. La finalitat és frenar l’expansió del virus i trencar les
possibles cadenes de transmissió comunitària.
Les proves PCR es fan de 9 a 14 h i de 15 a 19 h. És important
que tothom porti la targeta sanitària per facilitar el tràmit de la
realització de la prova. Els resultats es comunicaran a través de
SMS, i també es penjaran a la plataforma La Meva Salut.
El Departament de Salut convida a la població a participar activament en aquestes proves, que han de servir per aturar la propagació del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin
a altres persones. Es tracta de detectar 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. Cal destacar la importància de fer
l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.
D’altra banda, recordem que les proves per a la detecció de la
Covid-19 a les persones amb símptomes es continuen fent als
centres d’atenció primària, i que al Centre Cívic de Can Mariner
es fan proves a contactes asimptomàtics de casos que han donat
positiu. En aquest darrer cas, les persones només han d’anar si
han estat citades prèviament des de l’Atenció Primària.

Sol·licituds per al curs 2020-2021. Dos terminis:
• Primer termini: serà de 3 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de
convocatòria en el BOPB.
• Segon termini: del 11 al 22 de gener de 2021.
Un cop finalitzat aquest període no s’admetran
sol·licituds. Per tal de tramitar la vostra sol·licitud a
l’OIAC, haureu de sol·licitar cita prèvia:
> Telefònicament: 93 462 40 90 (de 9 a 14.30 h)
> Via web: www.gramenet.cat/lajuntament/
oiac/cita-previa/

Servicio de peluquería
para gente mayor
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs,
situado en la rambla de Sant Sebastià, 46,
informa a los usuarios y usuarias, y a las
personas de la tercera edad de la ciudad
en general, que el servicio de peluquería
que ofrece este centro a través de una
concesión de la Generalitat está abierto
de nuevo en horario habitual, pidiendo
cita previa al teléfono 656 906 760.

Atenció telemàtica
a entitats
Conscients que la situació de l’actual
pandèmia està afectant a la xarxa d’entitats de la ciutat, l’Oficina
d’Assessorament a Entitats (OAE) continua prestant suport de forma telemàtica.
Es tracta d’un servei que ofereix suport a
les associacions i grups encara no constituïts en aspectes jurídics, de gestió de les
persones i l’àrea econòmica i comptable.
Per rebre més informació i atenció consulteu www.gramenet.cat/oae

Atenció a l’OIAC
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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breus

la ciutat
El 5D, Dia del Voluntariat, se
celebrarà de manera telemàtica

Obren les AulesClick dels centres cívics

La setmana passada van reobrir les sales d’informàtica dels centres
cívics i casals de la ciutat, conegudes com a AulesClick. Aquest projecte de formació online va néixer com a resultat d’un nou replantejament de l’activitat atesa la crisi sanitària i el confinament per motiu
de la Covid-19, però va començar a funcionar ara fa deu anys amb la
finalitat d’ajudar a trencar l’escletxa digital i d’apropar el món de la
informàtica a la ciutadania en general i especialment de la gent gran,
que és la que té menys facilitats de formació. Aquestes sales disposen d’equips informàtics i personal dinamitzador per oferir cursos
d’alfabetització digital, càpsules formatives i resoldre consultes
d’informàtica. Podeu veure vídeos d’aquest projecte en aquest enllaç
de YouTube: bit.ly/videosaulesclick. Per a més informació podeu
consultar el web municipal www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/
areas-municipales/centros-civicos/ i les xarxes socials Facebook (@
centrescivicssantacolom) o Instagram (@centrescivicsscg).

Campaña solidaria de recogida de mantas
El dissabte, 5 de desembre, d’11 a 12
hores, se celebrarà el Dia Internacional del
Voluntariat, de manera telemàtica pel
Canal Gramenet de YouTube, per fer un
reconeixement públic a la tasca social
altruista de les persones voluntàries de la
ciutat. Aquesta diada va ser aprovada per
les Nacions Unides el 1885 per crear
consciència de la contribució que aporten
les persones voluntàries a tot el planeta.
Un any més, l’actriu colomenca Carme Hellín serà la mestra de cerimònies
d’una programació que enguany es farà
en línia, per adaptar-se a les mesures
sanitàries imposades per la pandèmia.
La jornada inclourà una formació sobre
l’acompanyament telefònic en el voluntariat, així com la presentació de la nova
Agenda del Voluntariat 2021. També es
farà la lectura del manifest i es projectarà
un vídeo sorpresa, i una cançó inèdita
sobre voluntariat, composta per artistes
locals per a l’ocasió. L’enllaç del Canal de
Youtube és aquest: www.youtube.com/
user/CanalGramenet

Persones voluntàries

Aquest any 2020, Santa Coloma compta
amb més d’un miler de persones voluntàries, que fan tasques en un centenar
de projectes de 32 entitats diferents,
adherides a la Xarxa del Punt de Voluntariat. Durant la pandèmia, a més,
s’està col·laborant de forma conjunta amb
altres xarxes ciutadanes: FAVGRAM,
Xarxa Solidaria Gramenet, Xarxa Solidaria
Singuerlín, Xarxa Comunitària de Suport
Mutu Colze a Colze i Xarxa de persones
cosidores del Punt, que de forma discreta i
anònima, aporten la seva col·laboració.

EL PUNT DEL VOLUNTARIAT
L’any 2005, l’Ajuntament va crear el Punt
del Voluntariat com a espai de trobada,
informació, formació i coordinació dels
diversos projectes que s’estan desenvolupant a la ciutat i de les entitats sense
ànim de lucre que els gestionen.
Des del Punt s’ofereix també suport en les
accions de sensibilització per trobar persones voluntàries, es fa formació per millorar
la gestió associativa i un treball de cooperació per desenvolupar projectes entre les entitats, sempre fomentant el treball en xarxa.
Per assolir tots aquests objectius, el 15 de
desembre de 2011 es va constituir la Taula
del Voluntariat de Santa Coloma de
Gramenet, que treballa els temes vinculats
amb el voluntariat de forma consensuada
i organitzada. En aquesta mateixa línia de
treball, en l’àmbit autonòmic i promogut
per la Generalitat, cada sis mesos es fan
reunions de coordinació amb la resta de
Punts del Voluntariat de Catalunya.
Contacte: 646 058 979 /
puntvoluntariat@gramenet.cat
El voluntariat ha estat profundament vinculat a la identitat de la nostra ciutat, amb una
representació important de la ciutadania
que, des del compromís personal continuat,
evidencia que al territori existeixen uns
valors socials de convivència, de civisme i
de respecte; així com una voluntat de participació activa, de suport i d’ajut a altres
persones amb un alt grau de generositat.

Consolidats els ajuts en Grames
a establiments amb criteris socials
Des de 2017, més de 200 establiments
s’han beneficiat de les subvencions que
premien el valor social del comerç local
lligat a la moneda digital Grama com a
divisa local, i social. Enguany, en el marc
de les polítiques per a fer front a la crisi
generada per la Covid-19 en el sector,
l’Ajuntament ha triplicat les subvencions
subjectes al compliment de criteris socials.
La convocatòria s’ha tancat amb una
participació de 63 comerços, un 25%
del total de membres del sector de la
Grama. I s’hi ha destinat un pressupost
extraordinari de 100.000 Grames, amb
el doble objectiu d’ajudar el comerç local a
pal·liar els efectes negatius de la crisi i
fer-ho afavorint els aspectes socials del
comerç de proximitat.
Les subvencions a projectes per a fomentar
el consum responsable i l’economia social
i solidària volen estimular el compliment
de criteris socials com, per exemple, la
venda de productes ecològics, de proximitat i de comerç just, la compra local,
l’associacionisme, el cooperativisme, l’ús

La entidad colomense Airiños da Nosa Galicia está haciendo 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, o
en los diferentes comercios, asociaciones y entidades colaboradoras de
la ciudad. Recuerden 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.

Taller para disfrutar la Navidad sin excesos

El servicio de «Envelliment actiu» organiza un taller online el próximo miércoles 9 de diciembre, a las 10 horas, sobre «Cómo disfrutar
de la Navidad manteniendo los excesos a raya», que correrá a cargo
de la nutricionista Meritxell Roca, que dará pautas para hacer posible
en las fiestas navideñas el llevar una dieta saludable a pesar de los
alimentos copiosos propios de esos días. Este taller durará una hora.
Las personas interesadas podrán conectarse en este enlace:
www.gramenet.cat/envellimentactiu

Primer projecte de Comuna Colomense

La Comuna Colomense, associació que neix durant el confinament,
quan un grup de joves s’uneixen per crear el projecte «Encerrona
Fest», un festival dedicat a fer visible l'art local que es va fer a través
d'Instagram, es proposa promocionar i connectar els artistes plàstics
locals per poder crear sinergies i difondre el talent autòcton. La nova entitat estrena activitat pública amb una proposta en línia, «El Cicle de les
Arts Plàstiques de Santa Coloma de Gramenet» (CAP SC), amb l’objectiu
d’apropar l’art local a la població. Per fer-ho proposen un seguit
d’activitats que trobareu al web www.comunacolomense.com. Des del
dijous 26 de novembre fins al dimecres 23 de desembre es presentaran
un total de tres exposicions, dos itineraris virtuals i un cicle d'entrevistes
a col·lectius que treballen les arts plàstiques al nostre territori.

Festival en benefici de l’Ateneu Linea Uno

El dissabte 12 de desembre, a les 18 hores, al Teatre Sagarra, tindrà
lloc un festival en benefici de l’Ateneu Linea Uno, on actuaran De la
Carmela, Laura Lázaro i El Ferchu. Les entrades, al preu de 10 euros,
ja estan a la venda als establiments Hitas moda (av. Francesc Macià,
40), Comercial Romera (c. Santa Coloma, 28) i La Tienda SC (c. Sant
Carles, 7). Més informació a https://lineauno.org

Nou llibre històric d'un autor local

El veí del barri del Raval, Pedro Ruiz Domingo, acaba de publicar el
seu primer llibre, titulat El signo de la verdad. Es tracta d’una novel·la
històrica ambientada a l’època ibèrica, concretament als poblats
d’Ausetania (Osona), que està protagonitzada per una parella de joves
arqueòlegs de l’època actual que, segons l’autor, farà tremolar els fonaments de la nostra història. El llibre és apte per a majors de 12 anys
i està escrit en castellà. Ja pot adquirir-se a l’espai d’escriptors locals
de la llibreria Carrer Major (C. Major, 13).

Premio Laus a una diseñadora colomense

La joven diseñadora gráfica de nuestra ciudad, Ariadna del Hoyo,
recibió la semana pasada el premio Laus de bronce en la categoría de
Estudiantes por su trabajo de fin de grado «Exagerada», una representación gráfica y de protesta para visibilizar y criticar la problemática actual de violencia de género en el espacio público que viven las
mujeres. Los prestigiosos premios Laus al grafismo, la publicidad y la
comunicación audiovisual reconocen los mejores proyectos en esos
ámbitos de todo el país y los concede la Asociación de Directores de
Arte y Diseño y Fomento de las Artes y el Diseño.

Nova edició de 'L’Arbre dels Somnis'
d’energia verda i d’embolcalls reutilitzables,
entre altres accions amb impacte social.
Com a innovació social, entre els criteris de valoració per determinar l'import
d'aquesta subvenció, una part de la puntuació es determina en funció del nombre
i diversitat d'usuaris amb els quals s'han
acceptat i efectuat pagaments en moneda
local digital, premiant d'aquesta manera la
participació activa en la xarxa local i social,
gràcies als avantatges que dóna la traçabilitat digital de les transaccions en Grames.

La iniciativa solidària «L'Arbre dels Somnis», que promou CaixaBank,
es va obrir el passat dilluns i enguany s'emmarca en el context de la
crisi provocada per la Covid-19. La pobresa de famílies i nens i nenes
en situació de vulnerabilitat s'ha agreujat i s'està estenent a famílies
que fins ara no patien privacions. Hi ha 6.503 cartes, que es poden
recollir en les oficines de l’esmentada entitat bancària a la província.
A la nostra ciutat, l'acció amb 67 cartes es fa en col·laboració amb El
FAR, Servei Social Protestant. L'objectiu de «L'Arbre dels Somnis» és
fer possible el desig dels petits de rebre el regal que volen. Per això, els
nens i nenes beneficiaris de la iniciativa han escrit una carta demanant els regals que els agradaria. Es pot sol·licitar una de les cartes i,
d'aquesta manera, contribuir a fer realitat el seu desig. El termini per
a la recepció dels regals finalitzarà l'11 de desembre.
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la ciutat
El alumnado de Carro de Baco
ofrece 4 funciones en el Sagarra

Oberts els segons Premis de
Dramatúrgia i poesia socials
L’Ajuntament ha convocat
la segona edició del certamen
bianual Premis de dramatúrgia i poesia socials (DRAPS)
amb la finalitat de premiar els
millors treballs literaris en les
especialitats de dramatúrgia i
poesia amb continguts de
tipus social de qualsevol
índole: situació socioeconòmica, perspectiva de gènere,
drets dels col·lectius LGTBI,
infància, discapacitat o
fenòmens migratoris, en la
línia d'especial sensibilitat de
la corporació municipal amb
aquestes temàtiques.

Este fin de semana el Teatro Sagarra
presenta cuatro funciones protagonizadas
por el alumnado de la Escuela de Teatro de
la compañía colomense Carro de Baco.
El sábado 5 de diciembre, a las 12.30 horas,
se representará Romero y Julieta, la
conocida tragedia del dramaturgo inglés
William Shakespeare, y a las 19 horas,
se pondrá en escena La comedia en el
tiempo, con piezas del escritor ruso Antón
Chéjov, del comediógrafo griego Aristófanes, del dramaturgo, actor y poeta francés
Jean-Baptiste Poquelin (Molière) y del
dramaturgo polaco Stawomir Mroczek.

El Circ Raluy Legacy,
està en Can Zam
fins al 13 de desembre

El domingo 6 de diciembre también habrá
doble sesión. A las 12.30 y a las 19 horas
se representará la obra Proceso por la
sombra de un burro, del escritor suizo en
lengua alemana Friedrich Dürrenmatt.
Les recordamos que el Teatre Sagarra aplica
las medidas sanitarias contra el Covid y que
hay una reducción de la platea para favorecer el distanciamiento entre el público. Venta de entradas en taquilla una hora antes de
cada representación. Para reservas pueden
llamar al teléfono 616 149 203 o enviar
un mensaje a info@carrodebaco.com. Más
información en www. auladeteatro.com

Els treballs s'hauran de trametre a la
següent adreça de correu electrònic:
premisdraps@gramenet.cat, i la recepció
d’originals es tancarà el dia 1 de febrer de
202. Hi haurà dos premis, i respondran
a cadascuna de les categories següents:
dramatúrgia i poesia. Tots dos treballs
guardonats seran premiats amb la seva
publicació en format de llibre imprès,
amb cinquanta exemplars d'aquest i 1000
€ en metàl·lic per a cada un.
L'obra que sigui premiada en la modalitat de dramatúrgia, serà guardonada o
adaptada per un grup de teatre de Santa

Las tarjetas para el 'Pasaje de los
deseos' están en el Ayuntamiento

Coloma de Gramenet per ser representada al Teatre Josep Maria de Sagarra, en
una data a determinar, dins de la programació estable de l'equipament.
Hi poden participar escriptors i escriptores de nacionalitat espanyola o residents
a Espanya a partir dels 18 anys. Els treballs hauran d'estar escrits en castellà o
català. Un jurat, designat per l'organització, llegirà i avaluarà les obres presentades per tal d'assenyalar els o les finalistes.
Més informació al web municipal:
www.gramenet.cat

Ganador del torneo
'Vídeojocs en valors'
del Pompeu Lab

Las medidas de distanciamiento que se
han de cumplir para respetar las indicaciones sanitarias vigentes para evitar la
propagación del Covid-19 han llevado al
Ayuntamiento a modificar el sistema de la
recogida de tarjetas con buenos deseos de la
ciudadanía para ser colgadas en los árboles
del «Pasaje de los deseos» de la pl. de la Vila.

Després de dos anys d’absència,
l’emblemàtic Circ Raluy Legacy ha tornat
a Santa Coloma i està instal·lat al parc
de Can Zam fins al dia 13 de desembre,
on ofereix el seu nou espectacle
“Todo(lo)cura”, amb impressionants
números aeris, de risc i equilibris impossibles; tot plegat amb l’essència antiga
dels primers anys del segle passat que
caracteritza aquest circ, que està considerat un dels museus ambulants més
importants d’Europa.
El nou espectacle s'ha dissenyat seguint
les més estrictes mesures de seguretat
sanitària, ja que la salut de les persones
assistents i dels artistes és una prioritat
per a la família Raluy. Es tracta d'un
espectacle d'una hora i mitja, sense
descans, per a evitar el contacte entre el
públic. Tot l'equip del circ porta màscara i ha estat format en els protocols que
cal aplicar.
Després de cada funció s'higienitzen les
graderies i les zones comunes i durant la
funció es manté la distància de dos metres
entre famílies. La venda d'entrades es fa
en la web www.circoraluy.com o en les
taquilles del circ.
Més informació als telèfons 695 262 699 i
648 701 591.

Así, todas las personas que deseen que su
deseo para esta próxima Navidad y para
el nuevo año 2021 esté colgado de esos
árboles, tendrán que acercarse al vestíbulo
del Ayuntamiento, donde podrán recoger
su tarjeta (en papel plastificado para que
resista las inclemencias del tiempo) y una
vez escrita depositarla en la urna que se ha
habilitado para ello en el mismo lugar.
Posteriormente, personal municipal se
encargará de colgar en el «Pasaje de los
deseos» todas las tarjetas entregadas.

Taller de Literatura Lèsbica
Des de l'Àgora LGTBI s'ha organitzat el
9, 14 i 21 de desembre, de 18:30 h a 20 h,
un taller de Literatura Lèsbica en línia, a
càrrec de Mª Àngels Cabré, escriptora i
directora de l'Observatori Cultural de
Gènere. L'amor entre dones i els vincles
emocionals sempre han estat invisibilitzats al llarg de la història. Amb aquest
taller es fa un recorregut per diferents
obres emblemàtiques fins als nostres dies,
per visibilitzar l'amor entre dones a la
literatura, des de les relacions sàfiques a
través d'insinuacions, desitjos camuflats
amb històries tràgiques i doloroses, fins a
arribar a històries amb final feliç gràcies
als avenços socials en matèria de drets
LGTBI i a la feina visibilitzadora de

moltes autores a través dels seus testimonis, còmics, novel·les, etc. Per poder
participar-hi cal inscripció prèvia a
lgtbi@gramenet.cat.

El joven de 16 años y vecino del
barrio Llatí, Jairo Fernández (Ferkas),
ha resultado ganador del torneo «Videojocs en valor». La alcaldesa, Núria
Parlon, le entregó el premio el pasado 2
de diciembre. Organizado por el Pompeu Lab, dicho torneo contó con 65
participantes (el máximo que técnicamente permitía el juego), que tuvieron
que realizar cuatro partidas en las que
debían evolucionar en los valores del
trabajo en equipo, la solidaridad, la no
violencia y el buen juego.

Por la defensa
de las pensiones
SOS Gent Gran (Marea Pensionista Gramenet) llama a la ciudadanía a adherirse
este sábado 5 de diciembre (cita a las
10 horas en el metro Santa Coloma) a la
manifestación que tendrá lugar en Barcelona de rechazo a las recomendaciones
del llamado Pacto de Toledo. También
por la defensa del sistema público de
pensiones, el lunes día 7, a las 11 horas,
se realizará la concentración habitual
en la plaza de la Vila. En ambos casos,
siguiendo las medidas básicas de seguridad: distancia física y uso de mascarilla.

