El Pleno del 4 de mayo
se hizo de forma telemática para
cumplir el distanciamiento social
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Una oportunidad para la movilidad en el espacio público
Esta pandemia supone una disrupción social profunda. De los diferentes aspectos de las ciudades que ya no volverán
a ser iguales queremos comentar uno en concreto: la nueva relación que se establecerá ahora entre el espacio público
y la ciudadanía, y más concretamente en la movilidad de nuestra ciudad. Hasta que no dispongamos de tratamientos
eficaces, todos y todas deberemos adoptar nuevas rutinas. Desde el gobierno local, les proponemos adoptar una nueva
movilidad que, cuando volvamos a la normalidad, se convierta en una nueva costumbre que mejore nuestras vidas.
Estamos elaborando un plan para hacer frente a una realidad incontestable: necesitamos más espacio para las
personas, necesitamos perder el temor social y gozar de seguridad en los desplazamientos cotidianos y en el uso
de nuestras plazas y parques. Y un nuevo paradigma se abre en el horizonte. ¿Debe el coche pasar a tener un papel
secundario en nuestras ciudades? Somos conscientes del debate que genera este interrogante. Pero las calles de
Santa Coloma deben ser para sus vecinos y vecinas. En breve vamos a señalizar algunas de nuestras calles y plazas
para dar prioridad peatonal ampliando el espacio para caminar e ir en bici allí dónde técnicamente sea posible.
Incrementando los barrios para peatones y las calles donde la circulación estará restringida temporalmente. Estas
semanas de confinamiento, de reducción drástica de la movilidad, han supuesto una disminución de los niveles de
contaminación en todas las ciudades. Respirar en Santa Coloma es mucho más sano, y así debería ser en el futuro.
Todas y todos coincidiremos que merece la pena trabajar por el diseño de una ciudad más sostenible, en la que las
personas sean las protagonistas en el espacio público. Cabe pues un ejercicio de responsabilidad para que entre
todos y todas inauguremos un tiempo nuevo.

Contra el virus, mejor unidos
Nos enfrentamos a uno de los momentos más duros vividos en democracia con la crisis sanitaria del COVID-19.
Desde Cs hemos manifestado desde el primer momento nuestra disposición total para ponernos al Servicio de
nuestra ciudad y, por extensión, del gobierno local, para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones y respuestas ante esta crisis que sabemos que va a tener graves consecuencias sobre todos los sectores de la sociedad.
Desde estas líneas queremos mandar nuestras condolencias a las personas que han perdido a seres queridos. Un
mensaje de ánimos a los que luchan para superar la enfermedad o están en una situación económica o laboral
complicada. También un mensaje de agradecimiento a todos los que, desde todos los ámbitos, incluyendo el
voluntariado, están trabajando para atajar esta emergencia.
Ciudadanos va a estar a la altura de las circunstancias, a la altura de toda la gente trabajadora y solidaria de
esta ciudad. Vamos a dejar cualquier diferencia política a un lado para alcanzar acuerdos con el gobierno local. Los valores que deben guiarnos en estos momentos son la solidaridad, la humanidad y la búsqueda de soluciones conjuntas. Todos hemos sufrido la pérdida de personas cercanas con esta situación. Todos conocemos
familias con problemas económicos. Personas que han perdido incluso el empleo. Empresarios y autónomos
locales que, si no les ayudamos, quizás no puedan volver a levantar la persiana. En definitiva, todos tenemos
motivos para centrarnos en ayudar en estos duros momentos. Nos uniremos sin dudarlo a cualquier propuesta
que sume fuerzas, incluyendo también a las entidades y agentes sociales y empresariales de la ciudad. Es momento de sumar fuerzas.

Conviure
Des dels Comuns de Santa Coloma volem traslladar el nostre condol a totes les persones que han perdut un ésser
estimat a conseqüència de la pandèmia que estem sofrint i, una vegada més, reiterar el nostre agraïment a totes les
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persones que ens cuiden d’una manera o altra. Costa iniciar un escrit després de viure un torrent d’emocions diverses
en aquest moment excepcional. Poc ens imaginàvem que les nostres vides canviarien tant en tant poc temps. Cadascú
de nosaltres ha viscut el confinament de diverses maneres i les històries de vida d’aquests darrers mesos ens han marcat. Però cal seguir i conviure sense por i amb la determinació que l’esforç que s’ha fet ha valgut la pena.
La crisi sanitària ens ha posat de manifest, una vegada més, que cal preservar lo públic per poder donar una
resposta social i igualitària en aquestes situacions i més enllà. I és responsabilitat dels ens polítics treballar de
forma conjunta i propositiva per tal d’enfortir-ho davant de noves envestides. Cal treballar en un pla de xoc a
nivell local on es coordinin tots els esforços per donar resposta a les necessitats que es derivin d’aquesta crisi.
Detectar, prevenir i actuar han de ser els eixos essencials per tal que el benestar de les persones que viuen i treballen a Santa Coloma estigui garantit. Detectar totes les situacions de vulnerabilitat i desigualtats que se’n deriven d’aquesta pandèmia col·laborant amb les persones que coneixen i treballen en aquests entorns per arribar a
l’equitat. Prevenir la crisis social mitjançant diversos mecanismes de millora i ser agosarades en la propostes de
noves solucions. Actuar amb transparència i humilitat per preservar el bé comú tant social com natural.
Treballar per un futur a curt, mig i llarg termini amb una mirada global centrada en el benestar de les persones i
el medi ambient. Conviure per a un futur on els infants i joves no tornin a ser invisibilitzats.

ERC

El pacte que Santa Coloma exigeix

Samuel
Nuñez
Portaveu

Començar per treballar una taula (o unes taules) que aprofitin els actius (el talent, l'experiència i l'expertesa) de
tothom per superar la pandèmia de l'única manera possible: aprofitant tots els recursos de la ciutat. No només
del govern, no només de l'Ajuntament. En una situació excepcional, calen fets, gestos polítics excepcionals per
part de tothom, caldrà una política més ambiciosa que compti amb tothom. És per això que hem estés la mà a
l'alcaldessa de manera sincera per poder construir entre tots la ciutat post-Covid-19 sense renunciar als nostres ideals que són alhora perfectament plantejables, una ciutat amb valors republicans. Una ciutat que, tard o
d'hora, haurà d'aixecar-se i guarir-se les ferides. I això no ho podem fer només des de la política. Per això, és necessari que ens asseguem amb el conjunt d'actors socials i econòmics per pactar els principals eixos d'actuació
municipal per a la nova era.

Una situació excepcional com la causada per la pandèmia de Covid-19 en el teixit econòmic i social de Santa
Coloma de Gramenet exigeix una resposta política excepcional. Des d'Esquerra Republicana estem disposats a
treballar perquè la sortida de la crisi es faci en una taula amb tots els partits i entitats. Una nova forma de governar per afrontar la sortida de la crisi i també per dissenyar la nova ciutat que volem després d'aquesta etapa,
més resilient, més sostenible, més habitable, en definitiva una ciutat millor.

Comencem al més aviat possible a treballar; a dibuixar, braç a braç, els fonaments de la ciutat que vindrà.
Fem-ho. Fem-ho tots. Fem-ho ara. I fem-ho en la mateixa direcció. Només així ho farem bé.

Pagament de tributs
Si disposeu d’un document amb el
termini de pagament vençut que us hagi
enviat l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona:
• Si es tracta d’un rebut de cobrament
periòdic com és l’Impost de vehicles de
tracció mecànica (tríptics enviats per
correu ordinari), atès que el seu termini
de pagament ha estat ampliat, podeu
efectuar el pagament amb el mateix
rebut: en els caixers automàtics habilitats
a l’efecte, al web orgt.cat/pagartributs o
bé trucant al telèfon 932 029 802.
• Si es tracta d’una liquidació d’ingrés
directe (notificades per correu certificat),
atès que el seu termini de pagament s’ha
vist ampliat, podeu: descarregar-vos un
nou document a orgt.cat/pagartributs, des
d’on també podreu efectuar el pagament,
o bé fer-lo per telèfon (932 029 802).
• Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu
termini de pagament s’ha vist ampliat,
podeu: descarregar-vos un nou document a orgt.cat/pagartributs, des d’on
també podreu efectuar el pagament o bé
efectuar-lo per telèfon (932 029 802).

Atenció a l'OIAC
Durant el període de crisi per la pandèmia de la Covid-19, ha quedat aturada
l'activitat administrativa a l'Ajuntament i
s'han suspès tots els terminis de presentació de documentació. No hi haurà
atenció presencial ni servei de cita
prèvia, excepte per a la gestió de la
prestació municipal de 400 € (fins
al 4 de juny).

Servicios básicos de atención
EMERGENCIAS: 112
Policia local: 93 462 40 10
Equipo Básico de Atención Social
(EBAS) a las familias
93 462 40 88 / ebas4@gramenet.cat
Comercio y tejido empresarial (dudas y
asesoramiento)
· GRAMEIMPULS: 93 466 52 24 (de 9 a
14h y de 15.30 a 20h) /
sfe@grameimpuls.cat
· AYUNTAMIENTO (comercio):
comercsc@gramenet.cat
Búsqueda de empleo
GRAMEIMPULS: 93 466 15 65 (de 9 a
14h) / informacio@grameimpuls.cat
Vivienda (moratorias y ayudas al aquiler)
Oficina Local de Vivienda (GRAMEPARK):
93 392 47 45 /
informacio@gramepark.cat
Trámites, impuestos y otras consultas
al Ayuntamiento
OIAC: 93 462 40 09
(de lunes a viernes, de 9 a 14.30h)

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
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la ciutat
L'Ajuntament posa en marxa noves mesures de mobilitat
per garantir un desconfinament segur de la població

L’Ajuntament està portant a terme un conjunt d’actuacions que permetin a la ciutadania un correcte distanciament social en
l’espai públic durant les primeres fases del
desconfinament anunciat pel Govern estatal i que es va posar en marxa el 4 de maig.
El Pla municipal té diversos objectius.
Per una banda, un reforç de model de
mobilitat, que afavoreixi els trajectes a peu
i en bicicleta en detriment del cotxe,
alhora que s’impulsi una ciutat més
sostenible, seguint les directrius que fixa el
Pla de Mobilitat Sostenible. I d’altra banda,
una correcta utilització de l’espai públic,

on coincideixen les activitats econòmiques, lúdiques i socials, així com mesures
encaminades a evitar la por social.
Hi ha quatre eixos principals d’actuació:
• La prioritat són les persones vianants.
S’afavoreixen els trajectes a peu, amb
missatges prioritaris per als vianants i
missatges de reducció de velocitat per als
vehicles; es posen en marxa gradualment
els barris de vianants; s’utilitzen cartells i
senyalització vertical en les principals vies
de la ciutat i en els carrers prioritaris per a
la circulació de les persones; es fan talls de

Desinfecció dels espais públics
també s’hi ha afegit en els últims dies
productes anti-polen.
En paral·lel, s’ha intensificat la neteja de la
via pública a tots els carrers, places i espais
de la ciutat, i s’han mantingut serveis bàsics com la recollida de residus i reciclatge,
la de mobles a domicili i de voluminosos a
la via pública, la neteja de grafits, o els preparatius per a la desbrossada dels solars
públics i de les zones interiors.

L’Ajuntament continua dedicant grans
esforços a les tasques de desinfecció de la
via pública, que es van iniciar amb l’Estat
d’Alarma, en especial als espais públics
més freqüentats i als entorns considerats
d’alt risc, per garantir la higiene i lluitar
contra la propagació del virus. A la
desinfecció realitzada amb viricides,

Pel que fa als parcs infantils, continuen
precintats i està prohibida la seva utilització, però s’han iniciat tasques de neteja i
manteniment. D’altra banda, els sis espais
a la ciutat que hi ha destinats a l’esbarjo
dels gossos s’obriran en els pròxims dies,
però s’hauran de seguir unes normes
bàsiques de salut, que estaran indicades
en cada recinte. També, amb condicions
sanitàries bàsiques, la primera setmana
de maig han obert els quatre horts urbans
de la ciutat, situats a Can Zam, al passatge
Pirineus i als carrers d’Enric Granados i
Circumval·lació.

carrers o s’eliminen de forma temporal la
circulació de vehicles, esdevenint aquests
carrers espais prioritaris per a les persones, i s’avança en els carrils bici previstos
al Pla Director de la Bicicleta.

Una oportunitat per
lluitar contra la
contaminació atmosfèrica

• Distanciament social en els comerços i
establiments de restauració, amb mesures
dirigides a la conciliació de l’ocupació de
l’espai públic, com a instruments de la reactivació de l’activitat econòmica: mercats
de venda no sedentària, terrasses als bars,
etc. Cada establiment, en funció de l’espai,
ha d’organitzar l’atenció a la seva clientela amb totes les garanties sanitàries i de
seguretat.

Aquestes setmanes d'Estat d'Alarma han
esdevingut un bon respir per la qualitat
de l'aire de les ciutats. A Santa Coloma de
Gramenet, segons dades obtingudes del
punt de recollida de mostres de PM10 i
NO2, situat al museu Torre Balldovina, la
contaminació ha disminuït una mitjana del
54%. És una dada molt significativa, que
pot ajudar a reflexionar i prendre consciència, destaca l’equip de Govern: «La ciutat
té un repte: la consolidació de nous hàbits
que deixin de banda el cotxe particular i
apostin per les accions urbanístiques d'afavoriment de carrers i barris per a vianants,
un canvi en l’ús dels mitjans de transport,
apostant per l’ús de la bicicleta, i per un
transport públic més eficient i ecològic,
amb l’objectiu d’assolir índexs de qualitat
de l'aire més saludables, esdevenen cabdals
per al desenvolupament sostenible de la
nostra ciutat». Es tracta d’actuacions que es
continuaran impulsant dins del marc del
Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire i del
Pla de Mobilitat Urbana.

• La confiança en l’espai públic, perquè
les persones se sentin segures. Es continuarà amb la desinfecció dels carrers
i zones de possible major concentració i
pas de persones de cada barri, i amb la
desinfecció de les bases de contenidors.
Així mateix, es procedirà a la desinfecció
de bancs, baranes, jocs infantils, principalment als parcs i jardins de la nostra
ciutat, així com a la senyalització de totes
les zones desinfectades.
• Campanya integral d’informació a la ciutadania, explicant aquestes mesures.

Es reprenen les obres públiques
Des del passat 14 d’abril, l’Ajuntament
ha estat treballant en la tornada progressiva de totes les obres que estaven programades a la ciutat, de cara a contribuir a la
recuperació del sector de la construcció,
tan malmès en aquesta crisi.
Quan es va declarar l’Estat d’Alarma, a la
nostra ciutat hi havia 8 obres públiques en
marxa: 4 eren a espais públics (passeig de
la Salzereda, les places d’Alfons Comin i
de l’Abad Escarré, i els entorns del Museu
Torre Balldovina) i 4 a equipaments (el
Pavelló Poliesportiu municipal, el Centre
de Recursos Juvenils Mas Fonollar, el
pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit
Sant i l’edifici de l’antiga escola Miguel
Hernández). Sense oblidar la reforma de
l’aparcament del Mercat de Singuerlín.
Actualment estan totes en marxa, sempre
garantint la salut dels treballadors i les treballadores, amb l’adaptació dels respectius
Plans de Seguretat i Salut a la Covid-19.
Pel que fa a les obres privades, es poden
realitzar des del 10 d’abril, prèvia presentació, via telemàtica, d'un annex al Pla

Es prioritza el suport a les famílies i a les residències
Aquesta línia d’acció del govern de la
ciutat continua sent la que més recursos i
esforços ha concentrat al llarg de les
darreres setmanes. Tots els serveis
essencials que presten suport a les
persones en situació de vulnerabilitat
s’han mantingut oberts. Fins a finals
d’abril, s’han atès 871 famílies, 237 de les
quals han estat nous casos. Això suposa
un increment del 27% de llars ateses,
quedant patent l’agreujament de la
vulnerabilitat i el creixement de la
necessitat social.

ment es disposaran de 1.500 targetes i càrregues més per valor de 80.000 €. Aquest
sistema dignifica i afavoreix l’autoestima
de la ciutadania, i facilita la compra i
cuinat d’aliments en funció de cultures i
preferències. D’altra banda, s’ha duplicat
la capacitat del servei take away, arribant a unes 250 persones. També s’han
ampliat els horaris i freqüència de repartiment d’aliments del Programa Municipal gestionat per Creu Roja i ACAU. Així
mateix s’estan repartint lots d’aliments i
menús take away des del CO Rialles.

Des de l’inici de la crisi de la Covid-19,
s’han adjudicat 228 targetes recarregades
per tal de facilitar la compra en supermercats per un valor de 9.800 €. I propera-

Residències de gent gran

Malgrat no ser una competència local,
ha estat una de les preocupacions més
rellevants del govern municipal. L’elevat

nombre de residents malalts i les infeccions de personal assistencial, han generat una greu alarma social.
L’Ajuntament, davant d’aquesta situació,
va decidir liderar la recerca de material
de protecció, la demanda de desinfeccions i l’exigència d’atenció mèdica per
als residents, així com la recerca de
proves diagnòstiques per a la detecció
de la malaltia. Avui, ja s'estan efectuant
proves PCR a tots i totes les residents i
al personal de les sis residències de la
ciutat, que disposen de material sanitari
suficient.
Equip d’Atenció Social: 934624088 /
ebas4@gramenet.cat

de seguretat i salut autoritzat pel tècnic
o tècnica responsable ajustant-se al Reial
Decret 487/2020. Les obres permeses són:
rehabilitacions de façanes d’edificis, quan no
utilitzin zones comunes i estiguin sectoritzades; obres en locals, quan no utilitzin zones
comunes; obres de nova edificació i enderrocs, i les obres d’urgència.

Policia Local i Mossos han
interposat més de 2.800
sancions a la ciutat
Des de la declaració de l’Estat d’Alerta,
els dos cossos policials col·laboren en la
distribució de les patrulles i en la vigilància i sanció de les conductes que no
respecten el decret de confinament.
Fins al passat divendres, 8 de maig, les
sancions interposades per la policia local
eren més de 1850, i per part de Mossos
d’Esquadra, més de 950. En total, s’han
confeccionat més de 2.800 actes-denúncia.

Servei de serenes i serenos

El servei de serenes i serenos tornarà a
funcionar amb normalitat a partir del
proper 11 de maig.
Horari: Cada dia de 23.30 a 6.30 h / Telèfon de contacte: 674 213 777
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la ciutat
El Parc Fluvial del Besòs
amplia l'horari d'obertura

L’Hospital de l’Esperit Sant ha atès
a 870 persones afectades pel Covid

Des del 5 de maig, el Parc Fluvial del
Besòs ha ampliat el seu horari d'obertura
fins a les 21 h, i romandrà obert des de les
8 h del matí fins a les 21 h, d'acord amb
l'horari ordinari d'aquest període de l’any.
S'apel·la a la responsabilitat individual en
el compliment de les normes i recomanacions d’autoprotecció. Cal respectar les
recomanacions i les obligacions dictades
per les autoritats sanitàries que promouen
la distància social per garantir la màxima
protecció de les persones.

Més formació en línia
per a la ciutadania
L’empresa municipal Grameimpuls, a
través del Servei Local d’Ocupació, ha
reforçat els recursos d’orientació laboral en
línia amb més continguts i eines per a la
ciutadania. En concret, estan disponibles 2
itineraris i 8 píndoles formatives adreçades
principalment a persones que es troben en
procés de cerca de feina. Des de l’inici del
confinament per la pandèmia de la Covid-19, 131 persones es formen a través
d’aquest servei (102 dones i 29 homes).
D’altra banda, la formació ocupacional
vinculada a l’obtenció de certificats de
professionalitat que s’impartia físicament a
l’Escola de Restauració (ERESC), el CFT i el
CFO La Ginesta es començarà a oferir de
manera telemàtica i progressiva, a partir de
l’11 de maig. En total, 19 cursos de 15
especialitats es començaran a realitzar a
través d’aquest sistema. Es preveu que 200
alumnes seguiran la seva formació en línia.

La borsa de treball s'obre
a tots els sectors
La borsa de treball de Grameimpuls s’obre
des d’aquesta setmana a tots els sectors
professionals d’acord al procés de desescalada iniciat per a la sortida de l’estat d’alarma.
Aquestes vacants se sumen a les relacionades amb els sectors essencials que s’han anat
publicant des de meitat de març (sanitat,
sociosanitari, neteja, personal de supermercat, etc.). S’hi pot accedir a través del web
www.grameimpuls.cat (apartat ocupació).

Formació empresarial
en streaming
El Servei de Foment Empresarial de
Grameimpuls s’ha adaptat al context actual
generat pel coronavirus i ha programat
diverses accions en streaming (directe)
adreçades a persones autònomes. La primera
tindrà lloc els dies 11 i 12 de maig (10 a 12
hores) i estarà dedicada als ajuts engegats
per les diverses administracions per pal·liar
els efectes negatius de la Covid-19. La segona
tractarà sobre el certificat digital i es farà els
dies 11 i 15 de maig (de 16 a 18 h). Ambdues
es realitzaran en streaming, això permetrà
resoldre dubtes mentre es realitza la formació. Inscripcions: www.grameimpuls.cat
(apartat formació empresarial).

L’Hospital de referència de la població
de Santa Coloma de Gramenet, l’Esperit
Sant, ha fet un gran esforç en els darrers
dos mesos per adaptar el seu personal
sanitari i de serveis, les normes d’atenció i
de visites, les mesures de prevenció i el seu
funcionament per fer front a l’alerta de
salut pública pel Covid-19.
Destaquem la reorganització dels torns dels
equips assistencials (de 12 hores per a la majoria dels professionals), la implantació de la
transversalitat de tasques i rols per guanyar
eficàcia, i que l’àrea d’Urgències s’ha dedicat exclusivament a medicina, traslladant
l’atenció a les urgències de traumatologia
i cirurgia a la zona de Consultes Externes.
S’han desprogramat la majoria de visites,
proves i intervencions que estaven previstes,
excepte les urgents i oncològiques, i també
s’han traslladat els parts: el 26 de març,
a l’Hospital de Sant Joan de Déu, i el 23

d’abril, a Can Ruti, on s’atenen encara.
Hi ha restricció de visites. Només s’ha
permès l’entrada d’un familiar a les habitacions de pacients amb la Covid-19 en el
cas de pacients en fase de no retorn (hores
abans de la mort) i de pacients amb diversitat funcional. Es fan videoconferències: en
cas que el pacient no estigui en condicions
d'utilitzar el mòbil o que no disposi de
telèfon amb dades, i es dona suport emocional als treballadors i les treballadores i als
pacients dels familiars.
Pel que fa als professionals del centre, 94
han patit la Covid-19, tot i que gairebé tots
estan ja recuperats i s’han reincorporat a
l’Hospital. El nombre de pacients de Covid
que s’ha atès en aquest hospital és, a data
6 de maig, de 870, amb un pic màxim de
223, i hi ha 4 persones ingressades. El
nombre de persones que ha mort al centre
a causa d’aquesta pandèmia és de 101.

En recuerdo de las víctimas del Covid-19
Más de un centenar de vecinos
y vecinas de Santa Coloma de
Gramenet han perdido la vida
en los últimos dos meses a causa
de las dolencias provocadas
por el coronavirus. Se trata de
una pérdida dramática de seres
humanos e irreparable que,
además, se ha producido en unas
circunstancias de alerta sanitaria especiales, que han impedido
la realización de los velatorios
y despedidas adecuadas de sus
familiares y amigos.
La alcaldesa ha anunciado que
cuando se produzca la vuelta a
la normalidad que ahora impide
el estado de alarma, se hará en
la ciudad un acto de digno recuerdo y homenaje a todas esas
personas fallecidas.

Prestació municipal
per a persones incloses
en un ERTE o ERE
Fins al 4 de juny, els veïns i les veïnes
afectats per un expedient de regulació
d’ocupació durant l’estat de confinament,
que estan pendents de rebre la prestació
econòmica corresponent, podran disposar
d’una ajuda de l’Ajuntament de 400 €,
que seran reintegrables en dos terminis
posteriors al cobrament de la seva prestació. L’Ajuntament ha destinat a aquestes
ajudes, inicialment, 284.800 €.
Són requisits bàsics ser persones empadronades a la ciutat, incloses en un ERTE
o ERE i que no hagin iniciat l’ingrés, en
la data de la sol·licitud, de les prestacions
corresponents a la desocupació total o parcial. Les sol·licituds s’han de fer mitjançant
instància model, presencial o telemàticament a través del web municipal
(www.gramenet.cat) o a l’OIAC. La
sol·licitud incorpora la declaració responsable de reunir els requisits esmentats i
l’autorització per a comprovar les dades
o, de no autoritzar-se, la certificació que
la persona sol·licitant està incorporada
en un ERE o ERTE. L’Ajuntament farà
el pagament per transferència bancària
nominativa.

Més de 10.000
mascaretes solidàries
Davant la duresa de la pandèmia pel que
ha estat a la impossibilitat de proveir de
material sanitari de primera necessitat, han
estat moltes les mostres de solidaritat i
col·laboració per a la confecció de mascaretes per part de la ciutadania colomenca. Des
de l’Ajuntament, i seguint les recomanacions
oficials, s’han coordinat aquestes iniciatives.
En total, una xarxa de 45 cosidores i cosidors han fabricat unes 10.000 mascaretes;
quatre clíniques de la ciutat (Veterinària
Dualvet, Veterinària Gramenet, Dental Sant
Mar, i Dental Dentup) les han esterilitzat, i
la Policia Local, en col·laboració amb Protecció Civil, les ha repartit. Durant aquesta
setmana, s’han acabat de confeccionar més
de 600 mascaretes amb un plàstic transparent. Estan destinades a equips professionals i persones que conviuen amb persones
sordes que dominen la lectura de llavis.
Aquesta ha estat una iniciativa per tal de
poder combinar la prevenció sanitària i la
possibilitat de comunicació. Una vegada
s’hagi assegurat el procés d’esterilització,
es farà la distribució a través de l’equip de
dependència de la nostra ciutat.
D’altra banda, destacar que les entitats de
la ciutat continuen treballant segons les
normes sanitàries i de manera coordinada
amb el Punt de Voluntariat, que desplega
altres iniciatives solidàries, com la cura
d’animals de companyia o la solidaritat
veïnal. Més informació al web municipal.

Ahora, y desde hace semanas, las
banderas del balcón del Ayuntamiento, ondean a media asta en
su recuerdo.

Fogones solidarios
en Santa Coloma

Banc de recursos per
afrontar el confinament

La web municipal mejora
la accessibilidad

El web de l'Ajuntament ofereix un banc
de recursos amb enllaços a pàgines d'
institucions, entitats i equipaments, amb
activitats i informació sobre temes relacionats amb salut, esport, oci i cultura, assessorament laboral, serveis socials, gent gran,
discapacitat, voluntariat, dones, LGTBI,
infància i joventut, comerç i medi ambient.

Con el objetivo de garantizar el acceso
universal a la información, el Ayuntamiento ha realizado mejoras en su web. Las
personas con alguna discapacidad pueden
optar por diferentes formas de navegación
de acuerdo a sus capacidades: a través de
teclado, de orden de voz, de visión reducida y modalidad de lectura.

El restaurante LLuerna, regentado por
Víctor Quintillà, participa, desde finales de
abril, en la iniciativa Comer Contigo,
liderada por el canal Comer de La Vanguardia, para alimentar a los colectivos más
afectados por la crisis sanitaria. LLuerna,
galardonado con una estrella Michelin,
cubrirá el área de nuestra ciudad y se suma a
al menos otros seis restaurantes que se han
puesto a disposición del proyecto, que ya ha
superado las 23.000 comidas repartidas
desde el pasado 14 de marzo.

