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L’Ajuntament prepara noves mesures per
impulsar el comerç i la restauració locals
Es crearà «Santa Coloma Comerç», un portal de venda
online i servei a domicili, per incentivar les compres locals

Les subvencions per fomentar l'economia social
es tripliquen i s’amplia el públic destinatari

Després de la situació d’aturada econòmica viscuda en
els darrers mesos, a causa de la crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19, l’Ajuntament prepara la posada en marxa
de diferents mesures destinades a reforçar el comerç i la
restauració de proximitat, a mesura que la ciutat vagi
entrant en les diferents fases de la desescalada previstes
per l’Estat. El sector del comerç, els serveis i la restauració
és el més important de l’economia local, amb 2.214
establiments actius, dels quals 1.187 són de comerç al
detall, 580 de serveis i 447 de restauració, i la voluntat és
donar-los-hi suport tant al curt i mig com al llarg termini.

La moneda local: la grama
Des del 2017, l'Ajuntament lidera el projecte de la moneda local, la grama, una iniciativa pionera a escala mundial que basa el seu impuls en el pagament de part de la
despesa pública en grames, perquè els diners de Santa
Coloma es quedin a la ciutat, i circulin més vegades i
durant més temps dins del teixit comercial.
Actualment s'han pagat 700.000 grames només en subvencions, beneficiant una xarxa de més de 800 associacions i entitats, i més de 400 establiments de comerç,
serveis i restauració local, que han fet pagaments per
valor de 2 milions i mig de grames (1 grama té el valor
d'1 euro). Destaca la taxa de conversió a euros, que és de
només un 13,15% anual, és a dir, un 86,85% dels diners
de les subvencions pagades en grames es queden anualment a Santa Coloma, mentre que quan les subvencions
es pagaven amb euros, la despesa que es realitzava fora
de la ciutat era de més d'un 70% anual.

L’Ajuntament potencia la campanya «Ara Santa Coloma»
i recorda a la ciutadania que, ara més que mai, és molt
important comprar a la ciutat, ja que d’aquesta manera es
preserven tots els llocs de feina dels establiments locals i
s’ajuda a millorar l’economia de la ciutat. A més, remarca
que els comerços i restaurants de Santa Coloma compleixen totes les mesures de seguretat i higiene necessàries
per evitar la propagació del virus.

Un marketplace local

El confinament dels darrers mesos ha fet que les vendes a
través d’internet s’incrementin de forma significativa, i la
ciutadania s’ha acostumat a fer les seves compres online. Per
continuar potenciant aquesta modalitat de consum i que els
diners es quedin a la ciutat, l’Ajuntament, amb col·laboració
amb l’Agrupació del Comerç i la Indústria, està dissenyant la
creació d’un marketplace local, «Santa Coloma Comerç», una
plataforma conjunta de venda en línia i servei a domicili, que
permetrà potenciar el comerç de proximitat. Es durà a terme
una prova pilot al juliol, amb el Mercat del Singuerlín i uns
100 comerços. A banda dels sistemes habituals de pagament,
també es podrà utilitzar la «targeta ciutat» i la grama.

Prioritat a les subvencions

En els pròxims dies, s’obrirà el termini per demanar les subvencions per al comerç local, l’associacionisme i la restauració. Aquestes ajudes estaven aturades per la Covid-19, i
l’Ajuntament ha fet un esforç per desbloquejar-les i aconseguir així que es convoquin abans dels terminis previstos.
Enguany, hi ha novetats sobretot pel que fa a les destinades
al comerç local per fomentar el mercat de consum responsable i l’economia social i solidària. El seu pressupost
s’ha triplicat, arribant a les 100.000 grames, conjuminant
diferents partides destinades a subvencions, però sense disminuir la resta d’ajuts. Una altra novetat important és que
el públic destinatari s’ha ampliat a diferents models de negoci, també a les parades de mercats municipals i de venda

¡Ahora, más
que nunca,
compra en
Santa Coloma!

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

Amb la situació generada per la Covid-19, la grama es
converteix en una eina més necessària que mai perquè
els diners públics es quedin a la ciutat i es generi riquesa i
ocupació. Per això, l'Ajuntament està estudiant quins dels
diferents ajuts socials municipals es podrien començar a
donar també amb grames, igual que les subvencions.
Nova web i app per fer pagaments
en línia i des del mòbil:
www.gramamoneda.cat
no sedentària, i que té caràcter retroactiu, es pot sol·licitar
per millores realitzades a partir de l’octubre de 2019.

Mercats Municipals

Hi ha diferents actuacions específiques previstes als
mercats municipals, per tal de millorar-los, potenciar-los
i promoure’ls. A banda de les subvencions abans esmentades, que també són d’aplicació per a ells, donat que
formen part del teixit comercial de la ciutat.
S’ha començat pel Mercat Municipal del Singuerlín, on ja
s’estan executant les obres de reforma de l’aparcament, per
facilitar a la ciutadania l’accés a l’equipament comercial i
a la resta de comerços de la zona. També està prevista una
altra reforma, que consistirà a eliminar les parades que es
troben buides, i millorar l’atractiu i l’oferta comercial actual.

Servei de Foment Empresarial

Des del Servei de Foment Empresarial (SFE) de Grameimpuls es continuarà facilitant informació, orientació,
assessorament i suport a les persones responsables
d'establiments de comerç, serveis, restauració, i del conjunt del teixit productiu colomenc, amb relació als recursos disponibles de les diferents administracions públiques
per a pal·liar els efectes de la Covid-19. De 9 a 14 h i de
15.30 a 20.00 h, trucant al 93 466 52 24 o bé al correu
electrònic sfe@grameimpuls.cat.
Pel que fa a possibles bonificacions o exoneracions de
taxes i preus públics, s'estan estudiant les mesures a dur a
terme i es publicaran pròximament. De moment, continua
suspesa la taxa de mercats no sedentaris, fins que aquests
comerços puguin obrir.

Santa Coloma es comercio y gastronomía de calidad. Los establecimientos comerciales dan vida a nuestras calles y plazas,
y son el principal motor económico generador de puestos de trabajo en nuestra ciudad. Desgraciadamente, los efectos del
coronavirus también han alcanzado a muchas familias y personas dedicadas al comercio local. Conscientes de ello, hemos
preparado un plan de medidas de apoyo a la restauración colomense y al comercio de proximidad, que someteremos a debate en el marco del pacto local por la reconstrucción social, económica y cultural de Santa Coloma, que tenemos con el resto
de fuerzas políticas del Consistorio. El objetivo es ayudar a reactivar los negocios y que puedan afrontar esta nueva etapa
con las máximas garantías y oportunidades de crecimiento. La pasada semana pusimos en marcha, con acuerdo de toda la
corporación local, «las calles con prioridad para peatones» que seguro incentivarán las compras en nuestros barrios; además,
vamos a aumentar las subvenciones destinadas al comercio, a la restauración y al asociacionismo, y a todo tipo de establecimientos comerciales. Queremos priorizar los proyectos de consumo responsable y la economía social y solidaria. También,
vamos a actualizar el Mercado del Singuerlín, para poner en valor su oferta comercial y adecuarla a los nuevos tiempos.
En estos meses de confinamiento las compras por internet han crecido. Por ello, junto con la Agrupación del Comercio y la Industria de Santa Coloma, vamos a materializar una plataforma conjunta de venta on-line y de servicio a
domicilio, cuya prueba piloto comenzará en julio, con 100 comercios y el Mercado del Singuerlín adheridos. Para
fortalecer el comercio de barrio, favoreceremos la circulación de la grama, la moneda local. Por ello ahora, más que
nunca, debemos comprar en nuestra ciudad, para preservar puestos de trabajo y ayudar a la economía colomense.
¡Ahora, más que nunca, Santa Coloma!
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2
l’Ajuntament informa · 5 de juny de 2020

anuncis

la ciutat
Modificaciones en el
calendario fiscal 2020
A causa del estado de alarma ocasionado
por la pandemia del coronavirus, se han
aplicado las siguientes modificaciones en
el calendario del contribuyente 2020:
• Impuesto de Vehículos de tracción mecánica (IVTM). Periodo
voluntario de pago: del 2 de marzo al 27
de julio. Pago de los recibos domiciliados:
1 de julio.
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI). Periodo voluntario de pago: del 28
de mayo al 27 de julio. Primer y segundo
plazo de pago de los recibos domiciliados:
3 de julio y 2 de noviembre.
• Tributo Metropolitano. Periodo
voluntario de pago: del 28 de mayo al 27
de julio. Pago domiciliado: 3 de julio.
En relación a las tasas de ocupación
de la vía pública, mercados, precios públicos de guarderías, servicios de la Escola de Música y cuotas
de rehabilitación de ACR Pirineos,
alquileres de inmuebles y cuotas
de venta de propiedad municipal,
el Ayuntamiento propondrá en breve las
modificaciones de plazo e importe de cada
concepto en función de las características
propias de cada una de ellas.
Pago con el aviso normalizado: en
cualquier oficina de Caixabank (Servicaixa), Banco Santander, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria y Bankia.
Sin aviso: previamente, tendrán que
ponerse en contacto con el Servicio de
Recaptación (93 462 40 25 o recaptació@gramenet.cat) para que le faciliten
el aviso para poder hacerlo efectivo en
cualquiera de las entidades financieras
anteriores. Las personas que se encuentren en dificultades podrán solicitar
otros plazos de pago y otros fraccionamientos, que serán atendidos en función
de las circunstancias socioeconómicas
de cada caso. Más info:
93 462 40 25, recaptacio@gramenet.cat

2.206 famílies han preinscrit als seus
fills i filles a l'ensenyament obligatori
Un total de 2.206 famílies han preinscrit als seus fills i filles a l'ensenyament obligatori
(des de P3 fins a quart d'ESO) per al curs 2020-2021. A P3, ho han fet 965 famílies, mentre que a primer d’ESO, s'han preinscrit 948 nens i nenes. D'altra banda, avui divendres i
fins al 12 de juny, arriba el torn de la presentació de sol·licituds per a les escoles bressol.
L'actual alerta sanitària obliga novament a realitzar jornades de portes obertes virtuals i
a prioritzar les sol·licituds telemàtiques.
Les nou escoles bressol municipals
disposen d'un total de 646 places per al
proper curs; 324 de les quals seran per a nou
alumnat (hi ha disponibles 120 places per a
nens i nenes de 0-1 any; 112, per a canalla
d’1 a 2 anys, i 92 per a infants de 2 a 3 anys).

Segon institut escola

El pròxim curs iniciarà la seva activitat
el segon institut escola del municipi, que
donarà resposta a l’augment d’alumnes
per a 1r d'ESO. Si l’any passat va ser pioner
l’institut escola Pallaresa, aquest any
l’acompanyarà l’institut escola Lluís Millet.
Altres processos de preinscripció que han
tingut lloc aquests dies o que s’iniciaran
durant les pròximes setmanes corresponen
a diferents estudis de l’educació postobligatòria. Recentment, va haver la preinscripció per al batxillerat i els Programes
de Formació i Inserció (PFI), i ja estan en
marxa aquesta setmana o s’iniciaran els

En data 11 de maig de 2020 i número de
Resolució 3901, el primer tinent d’alcaldessa
de l’Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme,
Comerç i Mobilitat ha aprovat definitivament el
projecte anomenat «Nou projecte de demolició
de diverses edificacions afectades per la UA del
PERI Santa Coloma Vella II, àmbit 2b», redactat per l’arquitecte Albert Valdivia Requena,
amb un pressupost d’execució de contracte de
l’Administració de 190.854,86 €, inclòs IVA i
seguretat i salut.

propers dies, la preinscripció per als cicles
de formació professional de grau mitjà (fins
al 8 de juny) i de grau superior (del 10 al
17 de juny). Com a novetat, l’oferta s’ha
ampliat amb un nou cicle de grau mitjà de
Jardineria i Floristeria a l’institut Ramon
Berenguer IV. També, a mitjans de juny,
començarà la preinscripció per a les escoles
d’adults (del 15 al 29 de juny de 2020).
Tota la informació sobre calendari,
normativa i documentació a:
www.gramenet.cat/educacio
Informació presencial:
Oficina Municipal d'Escolarització
(OME). De dilluns a divendres, de 9
a 14 h. Es recomana demanar cita
prèvia al telèfon 93 462 40 90

S'activa el Programa de control de plagues a la ciutat
Durant aquests dies de confinament
per la pandèmia de coronavirus,
l’Ajuntament també ha mantingut en tot
moment els serveis de desinfecció,
desinsectació i desratització dels carrers,
que enguany s’ha incrementat amb els
tractaments contra la Covid-19, amb
viricides autoritzats, dels equipaments
municipals.

Les accions

L’Ajuntament ja ha activat el Programa
de control de plagues a les zones de més
risc de la ciutat per tal de garantir-ne l’
eliminació i la desinfecció. La pujada de
les temperatures a l’estiu i la primavera,
fa que s’incrementi la presència d’animals
que poden provocar molèsties, com són
les paneroles, les rates o els mosquits. Les
accions per controlar les plagues —com
neteja d’embornals o el rentatge i desinfecció dels contenidors—, es fan de manera
coordinada amb altres serveis municipals.
El consistori disposa d’un contracte de control de les plagues urbanes.

Parc Fluvial del Besòs. S’estan portant
a terme mostrejos i tractaments contra la
presència de mosquits a l’entorn del Parc.
Aquest insectes, que no piquen, generen núvols molestos que se situen sobre
les persones que passegen o estan a les
terrasses. El tractament sobre les larves
que viuen als llims del Besòs s’ha mostrat
efectiu al llarg dels anys que s’ha estat
efectuant.
Sorrals. Per tal de garantir la neteja dels
sorrals de joc i esbarjo, s’estan realitzant
analítiques als més de 60 sorrals que hi
ha a escoles, places, parcs públics i espais
canins de la ciutat.
L’analítica es repeteix, en una segona revisió, si surt algun indici que així ho recomani. En aquest cas, es realitza un tractament
o, fins i tot, un canvi de la sorra.

De conformitat amb l’article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, es procedeix a la publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
tauler d’anuncis, al web i al full municipal.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un mes comptats des del dia següent al de l’última publicació en el BOPB, DOGC,
tauler d’anuncis, web i full informatiu o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant
el corresponent jutjat contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a l’última publicació.

Un procés de preinscripció atípic

Les tradicionals jornades de portes obertes
que acosten cada any a les famílies a les
escoles bressol per conèixer els seus espais i
projectes pedagògics han hagut d’adaptar-se
a l'actual alerta sanitària provocada per la
Covid-19, i es fan de forma virtual per mitjà
de vídeos penjats al web municipal. També,
es prioritza la preinscripció telemàtica a
través de l’aplicació disponible al web de
l’Ajuntament. Les famílies que no puguin
realitzar-la d'aquesta manera, tindran del
10 al 12 de juny per presentar-la presencialment a l’escola bressol que se sol·liciti com
a primera opció, sempre amb cita prèvia.
De la mateixa manera, les escoles i instituts
van haver d’interrompre les seves jornades
de portes obertes al març, que van realitzar
de forma virtual. També, es van cancel·lar i
ajornar els calendaris de preinscripció.

En data 11 de maig de 2020 i número de Resolució
3900, el primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat ha aprovat definitivament el «Nou projecte de
demolició de l'edificació situada al carrer Josep
Pedragosa i Banús 4, afectada per la UA del PERI
Santa Coloma Vella II, àmbit 2a», redactat per
l’arquitecte Albert Valdivia Requena, amb un pressupost d’execució de contracte de l’Administració
de 97.754,42 €, inclòs IVA i seguretat i salut.

Piscines municipals. S'encarrega una
auditoria anual de les cinc piscines de la
ciutat que tenen usos públics. Els resultats
es traslladen a les empreses i es realitzen,
si cal, les accions pertinents.
Fonts naturals. Es realitzen dues analítiques anuals a les fonts naturals periurbanes (Bota, Sant Roc i Alzina), sempre
que tinguin aigua i hi ragi un mínim cabal,
per tal de comprovar l’estat de l’aigua. Són
fonts que disposen d’aigua no tractada i
d’un origen natural.
Aus urbanes. A més de les molèsties
pròpies de les plagues, les aus urbanes
(coloms, tórtores...) també són una font
d’insalubritat. L’ordenança municipal prohibeix donar-los menjar per evitar que es
concentrin i que, amb les seves deposicions
o per contacte amb les potes, escampin
paparres i altres insectes que poden picar
o transmetre malalties.
Malgrat la realització d’aquests treballs
de control i prevenció, és fonamental la
col·laboració de tothom (institucions,
empreses i ciutadania) per tal de mantenir
la ciutat més neta i saludable i amb menys
focus d’atracció.
Dubtes i queixes a:
st.colomag@gramenet.cat

De conformitat amb l’article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals es procedeix a la publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
tauler d’anuncis, al web i al full municipal.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar de forma potestativa recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictat en el termini d’un mes comptats des del
dia següent al de l’última publicació en el BOPB,
DOGC, tauler d’anuncis, web i full informatiu o
bé, directament, recurs contenciós administratiu
davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a l’última publicació.

Serveis bàsics d'atenció
• Emergències: 112
• Policia local: 93 462 40 10
• Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) :
93 462 40 88 / ebas4@gramenet.cat
• Comerç i teixit empresarial:
· Grameimpuls: 93 466 52 24
(de 9 a 14 h y de 15.30 a 20 h) /
sfe@grameimpuls.cat
· Ajuntament: comercsc@gramenet.cat
• Recerca d'ocupació:
· Grameimpuls: 93 466 15 65 (de 9 a
14 h) / informacio@grameimpuls.cat
• Habitatge (moratòries i ajudes al
lloguer):
· Oficina Local d'Habitatge (Gramepark): atén personalment però
només amb cita prèvia. Contacte:
93 392 47 45 / informacio@gramepark.cat
• Tràmits, impostos i altres consultes a
l'Ajuntament: OIAC: 93 462 40 09
(de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h)
• Suport Contra la Violència a les dones:
CIRD (93 466 14 11/690 87 96 15) i
al 900 900 120 (les 24 hores)

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
Comença un procés de participació virtual
per elaborar el Pla d’Acció Municipal (PAM)
El procés participatiu per a l’elaboració del full de ruta del
govern de la ciutat, el Pla d’Acció Municipal (PAM), per a aquest
mandat (2020-2023) es va paralitzar a mitjans del passat mes
de març degut a la pandèmia provocada per la Covid 19 i el
decret d’estat d’alarma a tot el país. Gairebé dos mesos després,

l’Ajuntament reprèn el procés per poder tenir el PAM el més
aviat possible. El mes de juny serà per a la recollida d’opinions i
s’anima a la ciutadania a participar utilitzant les eines adequades en aquests moments de necessari distanciament físic, via
ordinador o via telefònica.

• Dia 15. Igualtat de gènere: igualtat, CIBA, lluita contra les violències,
transversalitat.
• Dia 16. Esports.

Participar es fácil y se podrá hacer
mediante estos sistemas:

• Dia 17. Ciutat plural: polítiques
LGTBI

* Consultando el calendario de actividades en www.gramenet.cat y seleccionando la sesión en la que se desea participar.

• Dia 18. Educació, infància, jovent i ciutat universitària.

* Mediante inscripción en la misma
web o enviando un correo electrónico a: pam@gramenet.cat. Se
recibirá un correo electrónico con el
enlace para participar en la sesión
telemática elegida.

• Dia 19. Acció climàtica: resiliència,
energia sostenible, eficiència energètica,
espais verds i protecció animal.
• Dia 22. Urbanisme i habitatge:
espai públic, neteja, política de residus,
mobilitat i transport.

• Respondiendo a la encuesta de
priorización o explicando sus
sugerencias. Si desea que se le llame
por teléfono para realizar la encuesta,
puede pedirlo en la dirección de correo
electrónico: pam@gramenet.cat o también llamando a: 628 90 34 36.

• Dia 25. Sectors econòmics:
ocupació, Grameimpuls, emprenedoria,
comerç i turisme.
• Dia 26. Solidaritat i cooperació.
• Dia 29. Seguretat integral: ciutat
segura, civisme, convivència i desenvolupament comunitari.

Todas las personas participantes recibirán en su casa el pack de apoyo a la
campaña «Santa Coloma con los ODS»
(entrega a domicilio sin contacto).
que l’àmbit local ofereix un entorn
d’oportunitat per a l’assoliment dels ODS
i expressa el seu compromís de basar
el seu full de ruta principal, el PAM,
en aquests objectius, ja que en l’actual
situació generada per la Covid-19 considera que són més essencials que mai per
preservar l’estat de benestar i assolir la
sostenibilitat de la nostra ciutat i de totes

L'Hospital reprèn l'atenció als parts,
les proves i les operacions anul·lades
malaltia, ha començat a reprendre
l’activitat suspesa. Així, amb l’activitat
inajornable, però de forma gradual,
s’estan reagendant totes les visites,
proves i intervencions anul·lades. Els
pacients reben la nova citació via SMS i,
en cas que la visita es pugui fer per via
telefònica, el facultatiu hi contacta.
D’aquesta manera, han d’acudir a
l’Hospital únicament les persones a qui
s’hagi confirmat la cita per SMS.

les ciutats del planeta. Així, els disset
ODS estaran presents en les polítiques
del PAM de la nostra ciutat a través de sis
eixos o objectius principals que englobaran tots els altres i que són aquests:
Reducció de les desigualtats, Igualtat
de gènere, Educació de qualitat, Acció
climàtica, Ciutats i comunitats sostenibles
i Aliances.

L'Hospital va deixar d'atendre els parts
en plena pandèmia. El 23 de març, el
centre colomenc va traslladar l'activitat a
l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
i, un mes després, la va acostar al territori
portant-la a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

• Dia 30. Millora institucional:
participació, transparència i bon govern,
atenció a la ciutadania, polítiques de
proximitat i regidories de districte.

JULIOL
• Dia 4. 11 h. Fòrum del PAM: Presentació de ponències resum dels grups
de treball. Presentació de les dades de
participació. Debat.

Es fan obres de reforma a la gran
font ornamental del parc Europa
de 315 m2, forma part d’una zona
enjardinada i disposa de tres vasos amb
brolladors. Aquesta obra contempla,
entre altres treballs, la instal·lació d’una
nova escomesa elèctrica i d’un nou
sistema d’il·luminació, la reforma de les
instal·lacions hidràuliques i la rehabilitació de l’accés a l’habitatge de la sala de
màquines. La inversió prevista és de
172.051,42 € i la durada de la reforma es
preveu que sigui de quatre mesos i mig.

Quant al servei de maternitat, que va ser
derivat a altres centres durant dos mesos
a causa de la Covid-19, torna a funcionar
des del 2 de juny, reforçant mesures de
prevenció del coronavirus per tal de preservar la salut de la mare i del nadó.
La Fundació Hospital de l’Esperit Sant,
que va suspendre tota la seva activitat no
urgent a finals de març per atendre
únicament pacients amb la Covid-19, fa
unes setmanes, amb el descens del
nombre de persones ingressades amb la

• Dia 9. Afers Socials 1: lluita contra
la pobresa, lluita contra la pobresa energètica i habitatge, serveis assistencials a
les famílies i infants en situació de risc.

• Dia 12. Afers socials 2: salut, gent
gran, accessibilitat i polítiques per a les
persones amb discapacitats.

• Asistiendo a los grupos de trabajo telemáticos, donde se repasarán
las acciones previstas en los diferentes
ámbitos del gobierno municipal.

A través de l’Agenda 2030, les Nacions
Unides van adoptar disset Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), que
els governs i les administracions de tots
els àmbits estaven cridades a aplicar per
assolir la sostenibilitat del planeta i de
les persones que l’habiten. L’Ajuntament,
sensible a aquest propòsit, considera

JUNY. Sessions: a les 19 h

• Dia 10. Cultura. Dret a la cultura,
equipaments culturals, patrimoni i
memòria històrica.

Así se participa en
la elaboración del
PAM 2020-2023

Desenvolupament Sostenible

Calendari
Sessions virtuals PAM

Altres fonts

Aquesta setmana s’han iniciat les
obres de reforma i rehabilitació de la
font ornamental situada a la illa central
del parc Europa, al costat de l’escultura
Olympia. Aquesta font, d’una superfície

L’Ajuntament té la voluntat de tornar a
posar en marxa algunes de les instal·lacions de fonts ornamentals de la ciutat,
que van ser aturades l’any 2012 arrel
del decret de sequera. En aquest sentit,
cal recordar que al juny del 2018 es va
rehabilitar i restablir el funcionament de
la font situada a la part baixa de la plaça
de la Vila i que, al març d’aquest any, es
va restablir el funcionament de la font de
la plaça d’en Baró.
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la ciutat
Contra els feminicidis
Us recordem que passat el període de confinament, Dones per l'Erradicació de Tot Tipus
de Violències es continuarà concentrant a la
Plaça de la Vila, els primers dimarts de mes,
a les 20 h, respectant les normes de seguretat establertes. El mes d’abril i maig ho hem
fet de manera virtual a les xarxes socials,
també durant aquest mes de juny. Us hi esperem perquè ens continuen assassinant.

Formació a la restauració
Aquesta setmana han començat de nou les
diagnosis i els assessoraments als establiments de la ciutat que, com a conseqüència
de la crisi sanitària, es van haver d’ajornar. A
més, s’han adaptat les formacions vinculades
al programa. Enguany, es combinarà la
formació online amb la presencial. En total,
s’han programat quatre formacions empresarials i nou formacions de cuina i sala. Per
poder sol·licitar l’ajut econòmic de fins a
5.000 €, els restauradors i restauradores
hauran de realitzar un mínim de tres hores
de formació empresarial i sis de formació de
cuina. La convocatòria de l’ajut sortirà al
llarg del mes de juny. En aquesta edició, el
catàleg de cursos està obert a professionals
del sector de la restauració, no només a les
persones que estan adherides al programa.

Atenció a Grameimpuls
L’atenció presencial torna a les oficines
centrals de Grameimpuls i als dos centres
d’empreses. Les recepcions de Can Xiquet,
CE Can Peixauet i CE Bosc Llarg s’obren al
públic en horari de 9 a 14 h, però atenen a la
ciutadania només amb cita prèvia i seguint
un protocol d’accés específic per garantir la
seguretat de totes les persones. La cita prèvia
es pot demanar a través del web www.
grameimpuls.cat, el tel. 93 466 15 65 (per
Can Xiquet), el 93 466 52 24 (Can Peixauet) i
el 93 468 58 20 (Bosc Llarg). L’atenció
telemàtica es manté com s’ha fet durant el
període de confinament per la Covid-19.

Formació empresarial
Instagram protagonitza la propera
formació empresarial prevista per als dies 16
i 18 de juny (de 14.15 a 16.45 h). La formació
es realitzarà en format online i en streaming.
Caldrà que les persones inscrites disposin
d’una bona connexió a Internet, així com
d'un dispositiu (mòbil, tauleta o PC). Les
instruccions d’accés a la plataforma formativa es faran arribar per correu electrònic.

En recuerdo de
Carmen Palma
Lamentamos
comunicar que
Carmen Palma
Moreno, vecina
de Santa Coloma
y destacada trabajadora del Ayuntamiento, como
responsable del
servicio de Salud
Pública, falleció el
pasado 2 de junio,
a los 57 años, víctima de una larga
enfermedad a la que no pudo vencer,
pero a la que se enfrentó con ejemplar
valentía durante años.
Descanse en paz.

L’Ajuntament crida a protegir l’entorn natural de
Santa Coloma amb motiu del Dia del Medi Ambient
El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi
Ambient. Des de fa anys, a Santa Coloma
de Gramenet, aquesta jornada ha sigut una
festa per conscienciar la ciutadania dels
valors ambientals i l’ecologia. Una activitat
que, aquest any, no es pot dur a terme per
la situació d’emergència sanitària. Tanmateix, des dels mitjans de comunicació
municipals es vol aprofitar l’efemèride per
recordar la tasca que s’està fent des de
l’Ajuntament per la protecció de la biodiversitat; la cura dels espais verds; la
promoció de la mobilitat sostenible amb
transport públic, a peu o en mitjans no
contaminants; l'aposta per l'eficiència
energètica en edificis i infraestructures
municipals; la cultura del reciclatge, i la
reducció de residus.
Aquesta és una ciutat densa. En un terme
de 7 km2 i un continu urbà on viuen més
de 120.000 persones, hi ha una important
xarxa d’infraestructures viàries que l’apropa
a altres ciutats de l’entorn metropolità. És,
alhora, una ciutat que prioritza la mobilitat
sostenible, i aquests dies de confinament ho
ha estat d’una manera més intensa desenvolupant el Pla de Salut i Mobilitat. L’impuls de
la bicicleta com a medi de transport, l’aposta

decidida pels barris de vianants, el transport públic i la millora de la qualitat de l’aire
són trets característics d’aquests dies i es
desenvoluparan al llarg dels propers anys.
Santa Coloma és una ciutat privilegiada pel
que fa al patrimoni natural. Els seus espais
naturals són un gran atractiu per a gaudir
a l’aire lliure i conèixer la biodiversitat del
territori. Més del 28% de la superfície del
terme és d’espais naturals molt rellevants
per a l’ecologia i el lleure. Les dues grans
àrees que delimiten l’entorn natural són
la Serralada de Marina i el riu Besòs. El
manteniment de la biodiversitat d’aquests
espais, i per extensió de la biodiversitat urbana, és una aposta ferma de l’Ajuntament.

La recuperació d’aquests espais de la
degradació a la que van estar sotmesos a
mitjans del segle passat ha estat una de les
grans fites ambientals de la nostra ciutat.
S’ha recuperat un paisatge natural que
ha sabut entrelligar el creixement urbà
amb la preservació de l'entorn natural. La
millora i la protecció de la biodiversitat,
la promoció dels programes educatius de
sensibilització ambiental al centre Ecometròpoli o a l’Aula Ambiental de Can Zam
Isabel Muñoz, la prevenció dels incendis
forestals, la reforestació, la promoció de
l’ús públic i el lleure sostenible són reptes
a assolir per viure en una ciutat habitable,
sostenible i saludable.

S'obren les inscripcions per als casals d'estiu
Amb la finalitat d’assegurar que durant
el període d’estiu tots els infants i jovent de
la ciutat tinguin l’oportunitat de participar,
amb seguretat, en activitats educatives,
l’Ajuntament ha creat el programa
«Un juliol per passar-ho bé!», un conjunt
variat de propostes de qualitat. Per a
infants hi haurà casals, patis d’estiu i el
casalet d’estiu Rellotge XXI. I els i les joves
podran triar entre diferents tallers i cursos.
Les inscripcions ja són obertes. La realització d’aquestes activitats està subjecte a
l’evolució de la crisi de la Covid-19, a les
indicacions de les autoritats sanitàries i a
la condició que la ciutat estigui en la fase 3
de desconfinament.

Casals d'estiu

Els casals d’estiu es faran des del 29 de juny
al 31 de juliol a diferents escoles de la ciutat.
El seu fil conductor estarà basat en el joc
com a un element per aprendre i traslladarse a moltes situacions diferents per tal de
divertir-se, riure i passar-ho molt bé.

formació en el lleure, cursos de monitoratge i premonitoratge, seminari «Joves
Agents pel Clima: There's NO planet B» ,
tallers d'arts escèniques, cultures urbanes i
tecnologia, i el casal d'estiu jove organitzat
pel Rellotge XXI.

Activitats per al jovent

Estiu als patis

La proposta d’estiu d’enguany ofereix gran
diversitat d’activitats perquè els i les joves
trobin aquella que més encaixi amb els
seus interessos. Els detalls sobre els tallers
i les dates de inscripció es podran consultar a la pàgina web municipal. Hi haurà

Aquest estiu, les famílies gaudiran d’un
programa d’activitats als patis de la ciutat.
Aquestes activitats es faran en horari
de tarda a alguns espais de la ciutat. La
programació es podrà consultar al web
municipal.

Inscripcions obertes

Les inscripcions es poden fer del 5 al 10
de juny tot omplint el formulari habilitat al web municipal. Es podran efectuar
inscripcions per setmanes. Els horaris i
preus són: de 9 a 13 h, 61 € per infant i per
setmana. I de 9 a 15 h, 97 € per infant i per
setmana (amb servei de menjador inclòs).

A juts per a les famílies

L’Ajuntament posa els mitjans necessaris perquè aquesta oferta d’activitats sigui assequible per a totes les famílies. Properament, es
donarà més informació sobre aquests ajuts.

Finaliza la reforma de la plaza del Abat Escarré

Pròrroga als horaris de la
temporada esportiva

La semana pasada finalizaron las obras de
reforma y de impermeabilización de la plaza
del Abat Escarré, en el barrio del Centro,
junto a la iglesia Major. Se han reparado las
filtraciones de agua y la estructura del
forjado que delimita la plaza dura con el
sótano (aparcamiento y oficinas), ya que
corría riesgo de colapso a consecuencia de la
humedad y de las cargas que sustentaba.
Para llevar a cabo las reparaciones, se ha
tenido que reformar también toda la zona
dura de la plaza y cambiar la configuración de la misma, ampliando la zona de pavimento
duro para aligerar el peso que sustentaba el forjado, perdiendo así zona de tierra.

L’Ajuntament comunica a les entitats
esportives que, davant la situació creada per
la pandèmia de la Covid-19, queden prorrogats els horaris de la temporada actual per a
la pròxima temporada 2020/2021. Qualsevol entitat, col·lectiu o associació de nova
creació pot fer la sol·licitud fins al divendres
12 de juny. S'haurà d'emplenar la instància
genèrica, el document de sol·licitud i la
declaració responsable, documents que es
poden descarregar al web municipal
('esports'). Lliurament de sol·licitud i documentació a: activitatsesports@gramenet.cat

