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La primera promoción de vivienda pública
para gente mayor se hará realidad en 2021
Contará con espacios y servicios compartidos,
una amplia zona exterior y un Centro de Día

Las obras de reconversión de la antigua Escuela Miguel
Hernández (en desuso desde el 2000) en 48 viviendas
dotacionales para personas mayores de la ciudad están a
punto de finalizar. Se prevé que la empresa constructora
haga la entrega durante el primer trimestre del 2021, y
que el proceso de adjudicación se inicie durante el segundo trimestre. La alcaldesa, Núria Parlon, pudo comprobar el estado de los trabajos de construcción en una visita
que hizo el viernes 4 de diciembre a la obra, sobre la que
dijo que “Es uno de los proyectos de ciudad más importantes
de este mandato, y está dirigido a mejorar la calidad de vida
de la gente mayor, a fomentar su autonomía y la interrelación social, y a garantizar un envejecimiento activo”.
Acompañaron a la alcaldesa en la visita los tenientes de
alcaldesa Esteve Serrano, Bárbara Ferrer y Antoni Suárez
y la regidora de gente mayor, Soraya Santalucía.
Este proyecto ha sido realizado por la empresa municipal
Gramepark y ha contado con la implicación de la plataforma SOS Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet. Es una
de las iniciativas incluidas en el Plan de Acción Municipal
(PAM) del presente mandato, sobre la adaptación de recursos municipales a las nuevas necesidades de las personas
mayores y/o personas con dependencia. Será la primera
promoción de viviendas públicas con espacios y servicios compartidos en Santa Coloma, y estará ubicada en
la calle de los Almogàvers, nº 24. Habrá 48 viviendas en
régimen de alquiler para gente mayor y, de estas, 5 estarán
adaptadas para personas con movilidad reducida.

El 1er. edificio de
viviendas para
la 3a. edad ya
es una realidad

Mejorar la calidad de vida, el envejecimiento activo
y la autonomía son los objetivos del proyecto

Características y distribución
La promoción dispondrá de un espacio renovado de 5.375
m2, distribuido en tres plantas para las viviendas y zonas comunes (3.375 m2), y una amplia zona exterior (2.000
m2). Contará con los servicios de conserjería, dinamización
comunitaria, limpieza y pequeños mantenimientos. También
se ha reservado un espacio (264 m2) para un Centro de Día
de 20 plazas, que se ha cedido a la Generalitat para que lo
ponga en marcha, puesto que es de su competencia.
En la planta baja se ubicarán 10 viviendas, un servicio de
lavandería, una sala de estar comunitaria y un almacén,
y en las dos plantas superiores habrá 19 pisos por planta.
La zona exterior será de uso exclusivo para el vecindario y
contará con un patio con área de actividades de socialización y envejecimiento activo, aparcamiento (12
plazas para coche y moto) y rampas de acceso.
Las viviendas están diseñadas para personas mayores,
sin barreras arquitectónicas y adaptadas a sus necesidades. Habrá dos tipos de pisos: 43 serán de tipo ‘Accesible’, para una o dos personas, y de entre 40 m² y 42 m².
Dispondrán de una zona abierta formada por una sala
comedor-cocina, una habitación doble, un baño y una terraza; y 5 serán de tipo ‘Adaptado’, para una persona con
problemas de movilidad reducida, de entre 44 m² y 48 m².
Compuestos por una sala comedor-cocina, una habitación
doble y un baño accesible.

El alquiler se adaptará a los ingresos de las personas
adjudicatarias, y será el equivalente al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, con un máximo de 350 €
mensuales.

Rehabilitar y reconvertir
Las obras se iniciaron en febrero de 2019, y se han alargado más de lo previsto debido a las medidas de contención
de la pandemia, pero actualmente están en la fase final.
El Ayuntamiento ha invertido en este proyecto 2,2
millones de euros. Para hacerlo realidad se ha dado uso
a un edificio y a un espacio exterior contiguo que ocupaba
la antigua escuela pública Miguel Hernández, pero que
estaban inutilizados desde que cerró este colegio hace
ahora veinte años. Cada una de las viviendas creadas
tiene una superficie similar a la que tenían las aulas del
centro. En esta ocasión el Ayuntamiento, una vez más,
ha optado por la rehabilitación y la reconversión de un
espacio en desuso para darle nueva vida y aprovechar al
máximo los espacios libres de que dispone la ciudad para
crear nuevos servicios para la población.
Próximamente se harán públicos los requisitos que se deberán reunir para poder acceder a alguna de estas viviendas.
Inicialmente, las personas que deseen optar deberán ser vecinos o vecinas de Santa Coloma de Gramenet, de 65 años
o más y tener autonomía personal. Les informaremos de las
condiciones y plazos de solicitud en estas mismas páginas.

Dos de cada diez colomenses tienen más de 65 años y, en general, la tasa de envejecimiento de nuestra población sigue
aumentando. Por ello, es fundamental seguir avanzando en medidas que den respuesta a las necesidades actuales y
futuras de la gente mayor, para garantizar el bienestar y la calidad de vida de todas y todos. En Santa Coloma, como en
otras ciudades del área metropolitana, hay un amplio parque de viviendas con más de 50 años que no está adaptado
ni a la movilidad ni a las necesidades actuales del colectivo de las personas de la tercera edad que todavía disfrutan de
una vida autónoma. Conscientes de ello, en el próximo año inauguraremos el primer edificio de viviendas públicas de
alquiler en la ciudad con espacios y servicios compartidos destinado a nuestr@s mayores.
Se trata de uno de los proyectos más importantes de mandato que, ubicado en la antigua escuela Miguel Hernández,
supone un gran paso adelante en cuanto a las políticas de atención y promoción de la autonomía para la tercera edad.
Con este primer proyecto de ciudad —que incluirá 48 viviendas en alquiler asequible y un Centro de Día— cumplimos
un doble objetivo: ampliamos los recursos municipales dirigidos a mejorar la calidad de vida y el acompañamiento de
las personas mayores y damos uso a un espacio que estaba en desuso en nuestra ciudad.

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

Esta primera promoción de vivienda pública se apoya en dos conceptos en los que deben respaldar las políticas inclusivas; por una parte, en la accesibilidad universal para conseguir ciudades sin barreras de ningún tipo y, por otra, en el
fomento del envejecimiento activo y la interrelación social como partes fundamentales de la convivencia y el bienestar
de toda la ciudadanía. Porque sólo de este modo podremos avanzar hacia un modelo de ciudad que garantice el bienestar adaptado a una mayor esperanza de vida de la población.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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'Sóc de Santa Coloma, compro a Santa Coloma'
El gobierno municipal desea contribuir a llevar la ilusión a Santa Coloma durante estas fiestas navideñas. Pendientes de la evolución de los indicadores epidemiológicos semanales no renunciamos a la magia de la Navidad.
Serán unas fiestas muy diferentes, como nunca hubimos imaginado, en que la prudencia y la responsabilidad
individual y colectiva se tienen que anteponer a las costumbres de hace décadas.
En un contexto difícil, con el comercio y la restauración fuertemente afectados, hemos desplegado diferentes
tipos de ayudas. La puesta en marcha de una plataforma en internet de ventas del comercio local, subvenciones,
o un paquete de bonificaciones y reducciones de impuestos para contribuir a paliar los efectos de la crisis, son
algunos ejemplos. En el presupuesto de 2021 aplicaremos también, fórmulas para inyectar más recursos y subvenciones a la economía local.
Este año volvemos a iluminar nuestras calles con una fuerte inversión municipal, para animar a hacer las compras en la ciudad. Ya hemos puesto en marcha la campaña de promoción comercial en la que colaboramos con
L’Agrupació. También hemos autorizado de forma extraordinaria la instalación de terrazas a los bares y restaurantes que no tenían. A pesar de necesitar la implicación de otras administraciones, no escatimaremos esfuerzos
en apoyo a la economía local. Continuaremos implementando medidas que faciliten su reactivación. Este es el
compromiso del gobierno presidido por Núria Parlon. Y un recuerdo: un año más, Santa Coloma se volcará con las
familias más necesitadas. En efecto, razones no faltan para hacer de la Navidad un motivo solidario y contribuir a
cualesquiera de las iniciativas para la recogida de productos y juguetes que se llevan a cabo en la ciudad.
Solo nos queda desear unas Felices fiestas a todos y a todas, unas fiestas en las que tenemos que combinar la tradición con la prudencia, para evitar una nueva oleada de la pandemia.

Ayudas urgentes para bares, restaurantes y comercio local
Basta dar una vuelta por la ciudad e interesarse por la situación de nuestros comercios y negocios de hostelería
para ser conscientes de la realidad preocupante que vive nuestra ciudad. Desde Cs hemos exigido ayudas directas en todas las instituciones, también a nuestro Ayuntamiento, y hemos exigido también otras medidas que no
cuestan dinero como facilitar la instalación de toldos y estufas o permitir que estos establecimientos pongan
terraza de forma totalmente gratuita, ya sea ampliando el espacio que tienen o permitiendo a quien hasta ahora
no tenía.
Nos alarma que muchos hosteleros nos confirmen la impresión que tenemos desde Cs; que el Ayuntamiento
parece no estar accesible en un momento así para sus demandas. Desde Cs, estamos a disposición de la ciudad
en estos momentos, pero no vamos a permitir que se les ignore, por ello hace ya unas semanas presentamos un
plan de rescate para familias, comercios, hostelería, sectores deportivos, culturales y asociativos, que incluía
ayudas directas y 0 impuestos hasta Junio de 2021. Como principal partido de la oposición vamos a estar ahí si
el gobierno no reacciona e incluso, ya les anticipo que vamos a atender en primera persona a todos los establecimientos y negocios que podamos para hacerle llegar nuestro trabajo.
Hace tiempo que decimos que esta ciudad merece una alternativa, y en momentos así es cuando hay que demostrar que estamos cerca de la gente, lo haremos, como siempre decimos ciudadano a ciudadano. Si algunos
deciden tener perfil bajo o esconderse, nosotros vamos a seguir dando la cara, pues sabemos que la situación de
muchas personas en la ciudad no puede esperar.
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Ens necessitem totes
El passat 25 de Novembre es va celebrar el Dia contra la Violència Masclista. Una jornada que ens va servir per
posar novament sobre la taula la necessitat de dur a terme mesures contundents per acabar amb una xacra que
cada any posa fi a la vida de desenes de dones a l’Estat.
La violència contra les dones no són fets puntuals. No es tracta de casos aïllats de persones que un dia surten
del bon camí i acaben amb la vida de les seves parelles, familiars, o qualsevol dona sigui del seu entorn proper
o no. La violència contra les dones és estructural en la nostra societat. Una violència que patim des del nostre
naixement i la continuem combatent al llarg de tota la nostra vida. Violències que ens volen fer sentir sempre
inferiors, sempre callades, sempre per sota, sempre a l’ombra dels homes, sempre utilitzant la masculinitat com
l'única manera de viure i sobreviure, sempre amb mil i un condicionants culturals que hem d’anar revertint cada
dia, cada hora, cada minut.
El feminisme és l’eina que tenim les dones per combatre aquesta violència incerida en la nostra societat. El feminisme i la sororitat, el respecte i la solidaritat entre dones, ens fa prendre consciència que això no és normal, que
la violència, que voler fer-nos mal per sotmetre’ns no és un fet irreversible. A Santa Coloma, el feminisme ha de
ser una eina contundent per combatre les desigualtats. Violència contra les dones és també viure en la precarietat, viure amb la incertesa d’un futur que per a les dones sempre és més exigent. A Santa Coloma és necessari un
feminisme que faci front als problemes de les dones. Ens necessitem totes i ens necessitem ara.
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Per Nadal, Comerç Local
Santa Coloma engalana els seus carrers i places, transformant-los en espais festius que conviden la ciutadania a sortir al carrer, a passejar i, si és possible, a comprar. A tothom li agrada veure els centres de les ciutats plens de gent. És
clar, però, que per poder gaudir d’aquest ambient nadalenc, cal una aposta de totes les administracions, començant
pels ajuntaments, pel model de comerç de proximitat, foment de cohesió social i d'humanització de les grans ciutats.
Ja fa un parell de setmanes que s’ha iniciat la campanya nadalenca. Són unes dates molt esperades per aquest
sector, que hi confia per recuperar-se dels estralls de la crisi econòmica i social que provoca la pandèmia de la
COVID19. Aprofitem per prendre millors decisions, d’acord amb els nostres valors, descobrint i gaudint de les
botigues dels nostres barris que ja han patit prou aquesta pandèmia i apostem per elles.

Convocatòria per a
projectes de cooperació
al desenvolupament 2020
Del 14 fins al 30 de desembre està oberta
la convocatòria de subvencions per a
projectes de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització corresponents a l’any 2020, segons acord de la Junta
de Govern Local del dia 1 de desembre.
Les sol·licituds s’han de presentar en format
digital per correu electrònic al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament: fonscatala@fonscatala.org (tel. 93 412 26 02),
indicant com a Assumpte: Convocatòria
2020 Santa Coloma de Gramenet + nom de
l’entitat. En el cas que la documentació annexa sigui molt voluminosa, cal presentar com
a mínim la carta de presentació i el formulari
al correu electrònic indicat i la resta de documentació s’ha d’enviar via WeTransfer.
Per a més informació us podeu adreçar
també al departament de Cooperació i Solidaritat cooperacio@gramenet.cat. L’estudi,
el seguiment i l’avaluació dels projectes va
a càrrec del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD), segons un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Podeu trobar la informació sobre
projectes de cooperació anteriors a la web:
www.fonscatala.org

Cursos de formació
per a persones en
situació d’atur i ERTO
L’empresa municipal Grameimpuls obre
les inscripcions per participar en la nova
oferta de formació ocupacional adreçada a
persones en situació d’atur i ERTO. Els
cursos estan subvencionats i s’emmarquen
en el programa de Formació d’Oferta en
Àrees Prioritàries (FOAP). La finalitat
d’aquestes accions formatives és millorar
l’ocupabilitat de les persones en situació
d’atur i ERTO i oferir a les empreses dels
diferents sectors, personal qualificat. Com a
novetat, les persones en situació d’ERTO
també podran beneficiar-se de la formació.
Els cursos estan pendents d’aprovació.
En aquesta convocatòria s'ofereix prop d’una
trentena de cursos de formació ocupacional
relacionats amb les següents especialitats:
administració i gestió, comerç i màrqueting, instal·lacions i manteniment, serveis
socioculturals i a la comunitat, electricitat
i electrònica, energia i aigua, atenció a les
persones i hostaleria i turisme. Les persones
interessades podran obtenir més informació
sobre el perfil d’accés, procés de selecció,
durada dels cursos i programa a les oficines centrals de Grameimpuls (c. de Rafael
Casanova, 40), de dilluns a dijous de 8.15 a
14.45 h o al web www.grameimpuls.cat.

Por la defensa
de las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista Gramenet convocan a la ciudadanía a participar el próximo lunes 14 de diciembre,
a las 11 horas en la plaza de la Vila, a la
concentración habitual por la defensa del
sistema público de pensiones. Y también a
sumarse, a las 12, a la concentración que
se realizará con el mismo fin en la plaza
de Sant Jaume, en Barcelona, donde se
reclamará a la Generalitat trabajo digo,
derecho a la prestación por desempleo,
RGC y IMV sin denegaciones ni demoras.

El consum de proximitat és respectuós amb el medi ambient, és econòmic, disminueix la “petjada de carboni” i
permet respectar les mesures sanitàries que calen per gaudir de les festes en companyia de la nostra gent. La responsabilitat que cal per a poder-ho fer és cosa de tots, tant els dies previs a les festes com a les trobades familiars.
És important que tinguem totes les precaucions possibles a l’hora de trobar-nos amb els nostres familiars i amics,
perquè puguem gaudir d’unes festes en la seva companyia i d’un bon inici d’any 2021 que de ben segur serà pròsper i esperançador.

informa

Així doncs, des del Grup municipal d’Esquerra Republicana desitgem que tingueu unes bones festes i que l’any
2021 omplim de nou els carrers de vida. Distància, neteja de mans i mascareta.

A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL
B-38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)

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.
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breus

la ciutat
Clam a participar en la campanya
solidària de recollida de joguines
L’Ajuntament, amb la col·laboració de la
Creu Roja del Barcelonès Nord, impulsa un
any més la campanya «Santa Coloma
solidària, també al Nadal». És una iniciativa adreçada a tota la ciutadania, amb
l’objectiu de donar suport a les famílies i
infants amb menys recursos de la ciutat
durant les festes de Nadal, unes dates especialment sensibles per les despeses complementàries que impliquen.

L'Ajuntament vol reconèixer a les entitats
col·laboradores, especialment a Creu Roja
i ACAU (Associació Coordinadora d’Ajuda
Unida), el seu esforç per donar resposta a
la gran demanda de les famílies.

Enguany la campanya té una importància
especial a causa de la situació econòmica
i social provocada per la pandèmia de la
Covid-19, ja que moltes més nenes i nens
tindran dificultats per gaudir d’una joguina
la nit de Reis. I, per això, més que mai, la
solidaritat dels colomencs i colomenques és
important que hi sigui present, perquè totes
les famílies gaudeixin d’unes vacances de
Nadal amb la il·lusió que es mereixen.
Aquesta iniciativa es duu a terme des de fa
anys i sempre ha estat un èxit de participació, gràcies al fort esperit solidari de la
població colomenca. L’any 2019, 585 nens
i nenes en risc d’exclusió social de la ciutat
van tenir joguines la nit de Reis gràcies a
aquesta campanya.

Com s’hi pot col·laborar a la campanya?
> Si ets una entitat o comerç, posa’t en contacte amb campanyadenadal@gramenet.cat
> Si ets un ciutadà o ciutadana, els punts de recollida son:
• Local de la Creu Roja (c. del President Companys, 1) el 14, 15 i 16 de desembre, de
10 a 14 h i de 16 a 18 h.
• Al bar musical Yesterday (c. Major, 24) el 12 de desembre, de 10 a 14.30 h i de 17 a
20 h, i el 13 de desembre, de 10 a 14.30 h.
• A l’escola de dansa Yolanda Valero (c. de Prat de la Riba, 23) fins al 18 de desembre, de dilluns a divendres, de 17 a 20.30 hores. Aquesta escola de dansa cada Nadal organitza un
festival solidari. Enguany no el poden dur a terme, però mantenen la col·laboració solidària amb la campanya.

• Al Passatge Nadal (pl. de Pau Casals) el 27 de desembre i el 4 de gener a les 18 h.
• Al Circ Raluy (Can Zam): 11 desembre, única funció (18.30 h), dia 12, dues funcions
(17 h i 19 h), i dia 13, dues funcions (12 h i 17 h)
Pel que fa a les joguines, han de ser noves, segures i educatives i que no incentivin
la violència ni el sexisme. No han d’estar embolicades.
Tots els actes i punts solidaris de recollida de joguines s’aniran anunciant al web municipal www.gramenet.cat/nadal2020

De mercat de comerç local a Mercat Social

Un dels objectius de la moneda local Grama, creada el 2016, i de les
subvencions que l'Ajuntament atorga amb aquesta moneda, és passar d'un mercat de comerç local a un Mercat Social, en el que els comerços i entitats que hi formin part siguin socialment responsables.
Cada cop hi ha més establiments a la ciutat renovant estocs amb productes elaborats amb matèries primeres responsables amb el medi
ambient (productes agroecològics, roba fabricada amb materials
orgànics, reciclables, etc.). És el cas de l'establiment Bugatti Roba
Home, que ha incorporat productes tèxtils orgànics a la seva botiga,
així com el proveïment d'energia verda per a l'activitat de l'empresa.
Des de 2017, més de 200 establiments locals s'han beneficiat de les
subvencions en grames amb criteris socials. Enguany, l'Ajuntament
ha triplicat aquestes ajudes.

En Navidad, cómo ver a la familia desde el móvil

El servicio de «Envelliment actiu» organiza la actividad online
«¿Cómo ver a mi gente durante las fiestas Navideñas desde mi móvil?». Será el miércoles 16 de diciembre, a las 10 horas, e irá a cargo
de Manuel Miralles, responsable de proyectos de formación para
adultos en grandes empresas y máster en Internet Busines, que mostrara una manera fácil de poder sentir a la familia y a las amistades
cerca. En esta temporada navideña, es una de las sensaciones más
reconfortantes que podemos tener. Se aprovecharan las nuevas tecnologías para que las personas mayores puedan comunicarse, vivir
y acercarse a sus seres queridos en la situación actual, manteniendo
las distancias de seguridad. Se podrá participar en el evento a través
del enlace www.gramenet.cat/envellimentactiu.

Memòria de les Cartes de Serveis de 2019

Ja es pot consultar al web municipal (www. gramenet.cat) la Memòria de la Rendició de Comptes de les Cartes de Serveis de 2019, que
informa sobre les funcions, prestacions i objectius de millora dels diferents serveis municipals. Aquesta memòria, de l’any 2018, va rebre
el passat juny el premi extraordinari de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) a la informació continuada del retiment de comptes,
que és considerat clau per a la gestió pública eficaç i la transparència
informativa del bon govern de l’Ajuntament.

'Dones en temps de crisi: any 2020'

El 14 de desembre, es presentarà en línia el projecte «Dones en temps
de crisi», una sèrie documental per donar visibilitat a les aportacions
essencials de les dones en el context de pandèmia. És una iniciativa
de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, del qual
l’Ajuntament en forma part, que vol fer un homenatge a les dones
amb ocupacions diverses que han fet sostenible el dia a dia de la crisi
de la Covid-19. Hi han participat 32 dones de 18 municipis catalans.
Entre elles, dues de Santa Coloma d’entitats membres del Consell de
les Dones: Carmen Arana, de TEMYQUE, i Lola Rodríguez, d’Artemis.
Inscripció a l’acte: www.observatoridelesdones. org.

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

Concert 'To be Beethoven' a l’Auditori

El concert «To Be Beethoven», programat pel passat 21 de novembre,
es farà finalment aquest dissabte 12 de desembre a les 20 hores a
l’Auditori. Serà una vetllada dedicada a Beethoven i la improvisació, de
la mà del pianista blanenc Carles Marigó, format a Barcelona i a Moscou, i actualment professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya
i del Centre Superior del Conservatori del Liceu. Marigó i la Camerata
Gramenet, sota la direcció de Bernat Bofarull. Us convidem a endinsarvos en una proposta de concert diferent, on la música de Beethoven serà
el fil conductor. Preu d’entrada 5 €. La capacitat de la platea de l'Auditori
s’ha reduït fins a 108 localitats en aplicació de les mesures sanitàries i
l’entrada a l’equipament es farà mitjançant preassignació de butaques.

Nuevo premio a Santa Coloma
por cero víctimas de tráfico en 2019
R eunión de la alcaldesa con el alcalde de Badalona

y las federaciones vecinales para tratar temas comunes

La alcaldesa Núria Parlon y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, mantuvieron
una reunión el pasado 9 de diciembre, en Badalona, en la que trataron temas comunes a los dos municipios, como la seguridad, el civismo y la convivencia, la coordinación de las policías locales, la pavimentación o la iluminación de las calles limítrofes.
En esta reunión también estuvieron presentes los regidores y regidoras de ambas
ciudades, responsables de las áreas de urbanismo y de seguridad ciudadana, así como
los representantes de las federaciones de asociaciones de vecinos y vecinas de Santa
Coloma de Gramenet y Badalona. Esta es la segunda reunión que tiene lugar en los
últimos meses entre representantes de ambos ayuntamientos, con el objetivo de resolver juntos problemas que son comunes, ya que ambos municipios están unidos por su
término municipal en algunos barrios. El encuentro anterior se realizó en el Recinte
Torribera de nuestra ciudad.

Santa Coloma de Gramenet ha recibido por cuarto año el premio «Visión Zero Municipal» por haber tenido “cero fallecidos” en accidentes de tráfico durante el 2019 en sus
vías urbanas. Es un reconocimiento de la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos
de Movilidad, en colaboración con el Foro de la Movilidad Inteligente, que entregan
anualmente estos premios orientados a reconocer el objetivo conseguido por algunas
ciudades españolas con una población superior a 100.000 habitantes de 0 muertos por
accidentes de tráfico.
Este año no se ha podido celebrar el acto de entrega de los premios debido a la situación
sanitaria actual, pero las entidades promotoras de este galardón esperan poder celebrar
dicha ceremonia en cuanto mejore la situación de la pandemia de Covid-19 en España.
Mataró ha sido la otra ciudad catalana de más de cien mil habitantes que este año ha
recibido este premio. También han sido reconocidas las ciudades madrileñas Parla,
Torrejón de Ardoz, Getafe y Móstoles, además de las ciudades de Salamanca, Marbella,
Jaén, Barakaldo y Telde.
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la ciutat
El Teatre Sagarra acull
el dia 16 la cloenda
de l’Any Margarida Xirgu

El Teatre Sagarra serà el pròxim dimecres dia 16 de desembre (19 hores) escenari
de l’acte institucional de cloenda de l’Any
Xirgu, que durant el 2019-2020 ha commemorat els 50 anys de la mort de qui fou gran
actriu catalana Margarida Xirgu (18881969). El Govern de la Generalitat va
declarar aquest cinquantenari com una de
les commemoracions oficials de l’any 2019
per divulgar i recuperar la seva memòria
per ser una de les personalitats més destacades en el món del teatre del segle XX.
El Centre d’Arts Escèniques l’Excèntrica,
de la nostra ciutat, va guanyar la convocatòria que va fer l’Associació d’Actors
i Directors Professionals de Catalunya
(AADPC) al voltant de l’Any Xirgu,
amb el seu projecte Salomé, dirigir pel
colomenc Juanjo Marín.
Aquest dimecres es farà la lectura dramatitzada de Salomé, d’Oscar Wilde, en
versió i direcció de Juanjo Marín i amb el
repartiment de sis reconegudes figures del
teatre català: Àngel Jové, Júlia Bonjoch,
Marta Ossó, Montserrat Alcoverro,Vanessa
Segura i Amàlia Sancho. El projecte compta amb la col·laboració de l'Excèntrica, el
Festival Passatge Insòlit, la companyia
colomenca l'Avalot i el Teatre Sagarra.

Els grups de Santa Coloma protagonitzen
una mostra especial al Teatre Sagarra
Després de reiterades suspensions
provocades per les mesures sanitàries a
què obliga la Covid-19, el Teatre Sagarra,
ha reiniciat la seva programació. Del 10 al
17 de desembre ofereix una mostra
especial protagonitzada pels grups locals.
Amb aquesta aposta, denominada «Santa
Coloma, ciutat de teatre», l’Ajuntament
vol demostrar el seu suport incondicional
als grups professionals colomencs que
estan patint també una situació molt
complicada a causa de la pandèmia.
Seguint les condicions sanitàries de
seguretat, us recordem que l’aforament
de la platea serà del 50%, és a dir, amb un
màxim de 275 espectadors/es per sessió.
Ahir dijous, 10 de desembre, es va
estrenar el programa amb l’espectacle
Nadales, una producció del Círcol Maldà i
el grup Bepepé, dirigida per Iban Beltrán,
Carles Pedragosa i Josep Pedrals.
Avui divendres 11 de desembre, a les 19
hores, es reprograma l’espectacle Antipasti, del grup El que ma queda de teatre,
dirigit per Joan Fernàndez i Rafa Espada.
Un muntatge que barreja el circ i la màgia
amb una bona dosis d’humor, amanit
amb música italiana. Sigueu valents i
reserveu taula. Buon appetito!
Diumenge 13 de desembre, a les 12.30
hores, la companyia L’Excèntrica presentarà Tragicomedia, un compendi

d’obres escrites per Federico García
Lorca, adreçades al teatre de titelles. Un
testimoni viu de l’obra de l’autor, amenitzat amb música clàssica i popular.
L’espectacle, dirigit per Juanjo Marin, estarà protagonitzat per Alicia Buil, David
Anguera i David Escudero.
També el diumenge 13 de desembre, a
les 19 hores, la companyia El Negro y el
Flaco presentarà Alquimia. Dos clowns
crearan moments sorprenents amb escenes en què es barregen diversos elements
com bombolles de sabó, jocs malabars i
situacions pseudoteatrals, on sempre hi
ha un lloc per a la sorpresa.
El calendari de «Santa Coloma, ciutat de
teatre» seguirà el dijous 17 de desembre,

Ajornada la celebració del
60è aniversari dels gegants vells

Sinopsi

Corre l'any 1918. El Paral·lel és una
avinguda plena de teatres i barraques de
firaires. En un d'aquests teatres, potser un
vingut a menys i que aspira a ser un teatre
reconegut, una companyia constituïda
per dones es reuneix per fer una primera
lectura, un primer intent d'aixecar una
obra que arriba precedida per l'escàndol:
Salomé, d'Oscar Wilde.

Tarjetas en la web
para el 'Pasaje
de los deseos'

Todas las personas que deseen que sus
buenos deseos para las próximas fiestas
de Navidad y para el 2021 se cuelguen en
los árboles del «Pasaje de los deseos» de la
plaza de la Vila pueden recoger las
tarjetas preparadas para ello y depositarlas en una urna habilitada en el vestíbulo
del Ayuntamiento.
También pueden rellenar su tarjeta de
manera virtual, a través del web
www.gramenet.cat. En ambos casos
los deseos expresados por escrito serán
posteriormente colgados por personal
municipal en los árboles Pasaje.

L’Ajuntament i la Colla de Gegants i
Capgrossos han acordat que els actes de
celebració del 60è aniversari dels gegants
vells de la ciutat, en Silvestre i la Coloma,
prevists per aquest 2020, queden ajornats a
l’any 2021 i, en conseqüència, la presentació pública dels seus nous vestits. S’està
treballant per trobar una data adient i
encabir aquesta celebració institucional i
ciutadana, que coincidirà amb el 40è
aniversari de la Colla de Gegants i Capgrossos. L’objectiu és que les figures d’en
Silvestre i la Coloma —elements d’identitat
local i festiva, més emblemàtics de la nostra
ciutat i alhora, en molts casos de representació institucional— puguin també desfilar
a la Festa Major d’Estiu de l’any vinent si les
circumstàncies ho permeten.

Projecte de restauració

El passat 10 de juliol, l’alcaldessa, Núria
Parlon Gil, i el president de Colla de Gegants
i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet, Aitor Muñiz Coronado, van signar un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
i aquesta entitat de la ciutat, en el marc del
Projecte de restauració dels gegants vells, per
a cobrir les despeses del disseny i la confecció
dels vestits dels gegants vells (en Silvestre
i la Coloma) que, amb el pas del temps i

l’ús s’havien deteriorat, tant les figures com
els vestits, la qual cosa feia complicat que
poguessin sortir i desfilar. Aquest conveni ha
implicat l’aportació de 13.000 euros per part
de l’Ajuntament.
La Colla de Gegants i Capgrossos cada any
s’encarrega de fer desfilar les figures d’en
Silvestre i la Coloma en la Festa Major d’Estiu
i també hi participen en diferents actes de
cultura tradicional popular com són la Trobada de gegants, l’Arribada de la Flama del
Canigó, la celebració de l’11 de Setembre i
altres activitats del cicle festiu de la ciutat.

L a Colla de Gegants i Capgrossos

El 1981, un grup de colomencs i colomenques del Casal de Joves es va constituir com
a Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet. A través de l’Ajuntament,
la Colla va començar a fer desfilar les figures
dels gegants vells el 31 de desembre de
1981, en el marc de la Festa Major d’Hivern
i la Diada de Santa Coloma. Des de llavors i
fins a l’actualitat la Colla s'ha encarregat de
vetllar pels gegants vells —en Silvestre i la
Coloma— i la comparsa de capgrossos dels
anys seixanta, i posteriorment de la comparsa nova de gegants —la Margarida i en
Genís— i de capgrossos de la ciutat.

a les 19 hores, amb l’obra La Sed de la
companyia Carro de Baco, dirigida per
Antonia Castillo i protagonitzada per
Àlex Brull i Germán Madrid. En un apartat desert, un individu cita un altre per
resoldre temes pendents. Un thriller que
es mou entre girs dramàtics i desemboca
en un inesperat final.
L’espectacle de cloenda, es realitzarà
als Jardins de Can Roig i Torres (18 h),
amb una instal·lació pirotècnica del grup
L’Avalot que reprogramarà l’espectacle Foc.
L’entrada als espectacles és gratuïta, però
cal reservar al web teatresagarra.koobin.cat
o a la taquilla del teatre dues hores abans
de cada representació, i els divendres de 10
a 14 i de 17 a 20 hores.

La Cursa per la vida
se celebra virtual
el 12 i 13 de desembre
La tradicional cursa per la vida, molt
arrelada a la nostra ciutat, enguany no ha
pogut celebrar-se a causa de la pandèmia,
però l’Associació Catalana Contra el
Càncer (ACCC) ha organitzat una cursa
virtual per a tota Catalunya que tindrà lloc
del 12 al 13 de desembre. Una cursa
diferent, que s’ha acordat que sigui de 10
km, però que cada persona podrà ajustar
en distància i temps a la seva voluntat.
Enguany és més necessària que mai.
Tothom hi pot col·laborar i participar-hi
informant-se i fent la seva inscripció al
web www.aeccenmarxabarcelona.org/
es/. Aquesta carrera virtual no ofereix
més premis que la satisfacció d’haver
col·laborat en una causa justa, que és
l’aportació per a la investigació de la
malaltia del càncer, per al seu tractament i
la seva eradicació.

Mercat de Nadal a
la plaça del Rellotge
fins al dia de Reis
Fins al 6 de gener la plaça del Rellotge
torna un any més a ser l’escenari del
tradicional Mercat de Nadal, on es poden
trobar tota mena de productes típics
d’aquestes festes.
Aquesta fira està organitzada per
L’Agrupació del comerç de la nostra
ciutat, amb la col·laboració de la Generalitat i de l’Ajuntament, amb la voluntat
de dinamitzar el barri del Fondo i donar
més vida al comerç de la zona i als seus
carrers.
L’horari d'obertura de les parades és de 9
a 21 hores.

