Butlletí de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Número 1636
Any XLI

18

de

de
desembre
2020

L’alcaldessa i la corporació municipal
us desitgem unes bones festes
i que l'any 2021 sigui millor per a tothom

Que la màgia del Nadal
ens acompanyi sempre!
www.gramenet.cat

Núria Parlon Gil

www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Mostra fotogràfica al Parc Fluvial del
Besòs: '11 anys de Diaris de viatges'
A partir del 23 de desembre (inauguració
a les 12 h) i fins al 17 de febrer es podrà
veure al Parc Fluvial del Besòs (entre el carrer de Lluís Companys i el passeig de Llorenç Serra) la mostra fotogràfica “11 anys
de Diaris de viatges. Fase 1: Sensibilització i educació per al desenvolupament”.
Aquesta és una activitat que s’emmarca en
el programa d’enguany de les Jornades per
la Pau i el Desenvolupament.
Aquest 2020, el cicle expositiu de
fotografia social «Diaris de Viatges» celebra
l’onzena edició. Des de 2010 s’han programat 44 mostres a la Sala Riu del Centre
Cívic Riu. Fins a l’arribada de la pandèmia
de la Covid-19, les exposicions del cicle,
organitzat per l’Ajuntament, han estat fidels
a la seva cita, tot un referent de l’àmbit
metropolità en matèria de sensibilització.
«Diaris de Viatges» ha tocat temàtiques
com la igualtat de gènere, la defensa dels
drets humans, les persones refugiades, el
medi ambient o l’educació per la pau, entre
moltes altres, i ha comptat amb la participació de referents internacionals del
fotoperiodisme, amb cabuda preferent per
a l’autoria local.

Restablert el servei
de deixalleria mòbil
dels divendres
Trams horaris i punts de localització de
la deixalleria mòbil:

L’exposició que es podrà veure al parc
fluvial del riu Besòs, «11 anys de Diaris
de Viatges», és un recull del bo i millor de
l’obra programada durant aquesta dècada,
que es presentarà en tres fases. La primera, sota el lema «Sensibilització social i
educació per al desenvolupament», inclou
set treballs que fan palesa la importància de la consecució d’una societat més
compromesa amb la transformació local
i global, i amb el desenvolupament humà
sostenible, inclusiu i equitatiu.

Les imatges d’aquesta mostra són de Ruido
Photo:«Àfrica en femení»; Nuria López:
«Sex and Revolution», «Pasaportes–Territorios libres»; Mingo Venero: «Vacances
en pau»; Joan Cabañas: «Riures solidaris»;
Anna Boyé: «Matriarcats», i Sergi Bernal:
«Recordar després de l’oblit: Buchenwald».
Més informació a:
www.gramenet.cat/cooperacio
Facebook: Espai per la Pau i la Cooperació
Twitter: @scgramenet #SCcoopera

Pla d’adaptació de l’activitat social
de Nadal a la situació de pandèmia
Aquestes són les mesures especials de Salut de la Generalitat per a tenir en
compte els dies més assenyalats de Nadal. Entren en vigor a partir del dia 21 de
desembre, amb la finalitat que tothom pugui celebrar aquestes festes de la forma més
segura possible.

10.00 - 10.55 h > pl. de Catalunya

anuncis

La Junta de Govern Local, de data 22 setembre
de 2020, va aprovar inicialment el projecte
anomenat “Projecte Bàsic i Executiu de reparació de la impermeabilització de la coberta del
pavelló poliesportiu El Raval, situat al carrer
de Monturiol, 51, al municipi de Santa Coloma
de Gramenet” redactat per l’arquitecte Roger
Orriols i Gil, i el seu pressupost per contracte
de 120.910,93 € inclòs IVA i seguretat i salut.
L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació
pública, per un termini de 30 dies, exposat al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del
dia 5 d’octubre al 18 de novembre de 2020 i
publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament
i al BOP de Barcelona en data 6 d’octubre de
2020, per tal que pogués ser examinat per totes
les persones interessades i deduir-se’n en el seu
cas les reclamacions i al·legacions que consideressin pertinents, de conformitat amb el que
preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i 37 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) no
havent-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix durant el període d’informació
pública, per la qual cosa, i tal i com diu l’Acord
esmentat anteriorment, aquest projecte resta
aprovat definitivament a l’endemà de la darrera publicació, publicant-se de conformitat amb
el que preveu l’article 38.2 del ROAS al BOP de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al tauler d’anuncis, a la seu electrònica de l’Ajuntament i 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 municipal
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.

Normes per circular
amb bicicleta al parc
Serralada de Marina
Recordeu que al Parc de la Serralada de
Marina és d’obligat compliment i només es
permet l'ús de la bicicleta en carreteres,
pistes forestals o camins de passejada de
més de 3 metres d’amplada. Les persones
amb bicicleta han de complir el que
indiquen els senyals i és obligat que
respectin la preferència de les que són
vianants i han d’evitar causar-los molèsties. En aquest sentit, per pistes, la velocitat màxima és de 20 km/h. Així mateix,
recordem que per causes justificades, en
determinades zones del Parc la circulació
en bicicleta es pot restringir temporalment
o permanentment.

11.05 - 11.35 h > al costat de l’estació
de metro Fondo
11.45 - 12.35 h > pl. de la Vila
12.45 - 13.15 h > av. Banús, al costat
de l’estació de metro Santa Rosa
13.25 - 14.00 h > av. del Puig Castellar
16.00 - 16.55 h > rotonda Can
Peixauet, al costat de l'estació de metro
Can Peixauet
17.00 - 17.55 h > Parc de l'Amistat
(Barri dels Safareigs)
18.05 - 18.25 h > pl. de l’Església

Per a més informació, podeu consultar la
pàgina web https://parcs.diba.cat, on trobareu recomanacions i bones pràctiques i
la pàgina web de regulacions d’ús del Parc
de la Serralada de Marina.

18.30 - 19.20 h > av. de Francesc Macià, davant del Jardí Josep Moragues
19.25 - 20.00 h > pl. de Catalunya

Bon Nadal
i millor any 2021

RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

L’Ajuntament informa s’acomiada dels
lectors i de les lectores fins al 8 de gener.
Volem agrair la col·laboració que presten
els establiments comercials de la ciutat
que, setmana rere setmana, fan de punt
de distribució d’aquest butlletí municipal. Us desitgem un Bon Nadal i un
millor i pròsper nou any 2021.

93 385 73 12
Per
abandonament a
la via pública
la sanció és de
150 euros,
300 euros
en cas de
reincidència

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.

L’evolució de la pandèmia pot modificar aquesta informació. Consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

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

la ciutat
Santa Coloma, reconeguda per complir
els 17 Objectius de Desenvolupament
Santa Coloma de Gramenet és una de
les 14 ciutats espanyoles que més destaquen pel compliment dels Objectius de
Desenvolupament (ODS) promulgats per
les Nacions Unides en matèria de reducció de les desigualtats, sostenibilitat,
salut, lluita contra el canvi climàtic i
altres fites que propugna l’Agenda 2030
per al Planeta.
L’informe, emès per la Red Española de
Desarrollo Sostenible (REDS) analitza el
compliment dels ODS en un total de 103
ciutats de l’Estat espanyol. Pel que fa a la
nostra ciutat, REDS valora molt positivament que el Pla d’Acció Municipal (PAM)
de l’actual mandat 2020-2023 s’hagi basat
en la consecució d’aquests objectius.
Per un projecte de ciutat més sostenible per
a Santa Coloma de Gramenet, els 17 ODS
estan presents en les polítiques del PAM que
està desenvolupant l’Ajuntament a través de
6 eixos o objectius principals que engloben
tots els altres: la reducció de les desigualtats, la igualtat de gènere, l’educació de
qualitat, l’acció climàtica, les ciutats i comunitats sostenibles i les aliances.

De fet, segons l’alineament inicial enviat a
REDS, els 17 Objectius de l’ONU apareixen
de manera transversal al llarg de les 302
noves accions que componen el PAM en un
total de 1.047 referències concretes. Això
vol dir que, amb una mateixa acció, es poden arribar a complir dos o més objectius.
Per exemple, amb l’acció de PAM número
21c, “Ampliar les beques de menjador a la
secundària” es compleixen els ODS 1 (Fi de
la pobresa), 2 (Fam zero), 4 (Educació de
qualitat) i 10 (Reducció de les desigualtats).
És precisament l’objectiu 10 de Reducció
de les desigualtats el que es troba més
representat en el PAM, amb un total de 177
referències distribuïdes al llarg del total de
les accions. També és destacable el compliment dels ODS referits a la preservació de
l’entorn, amb 66 accions d’acció climàtica.
Finalment, un dels altres ODS més presents en el PAM de la nostra ciutat és el número 17, ja que 148 accions del Pla estan
enfocades a la configuració d’aliances amb
entitats, ciutadania, comunitats de veïns/
es, col·lectius i altres institucions per assolir la resta d’objectius marcats per l’ONU.

Premio a un trabajo sobre la persona Trans

La enfermera colomense Ana Belén Rubio, y su compañera barcelonesa y también enfermera María Dolores Martínez, han recibido
uno de los accésits a los premios «Clara Campoamor», que otorga la
Comisión de Igualdad de la Universidad de Barcelona, por el trabajo con perspectiva de género de fin de grado (TFG) títulado «Salud
Trans: Herramienta digital centrada en el acompañamiento de la
persona Trans y sus familiares», que aborda mediante una app necesidades como la integración, el empoderamiento o la autoestima de
las personas Trans incluyendo el papel de sus familias. En el proyecto
han participado muchas personas que aportaron diferentes puntos de
vista, y una parte importante trabaja o reside en Santa Coloma, como
son el equipo del CAP Fondo y el alumnado de Musicaula.

Formació online d’AulesClick

Us recordem que han tornat els vídeo tutorials d’AulesClick, un projecte
de formació online que va néixer com a resultat del replantejament de
l’activitat atesa la crisi sanitària de la Covid-19. El servei de formació i
dinamització de les sales d’informàtica dels Centres Cívics i Casals, que
treballa des de fa deu anys per ajudar a trencar l’escletxa digital i apropar
el món de la informàtica a la ciutadania, s’adapta així a l’actual situació
per continuar treballant en una alfabetització digital d’ampli espectre,
telefonia mòbil inclosa. Als vídeo tutorials es tracten temes d’interès
general donant resposta a la demanda ciutadana. Podeu suggerir temes a
@centrescivicssantacoloma (Facebook) o al correu ccivicsicasals@gramenet.cat, i veure tots els vídeo tutorials a: bit.ly/videosaulesclick.

Campanya d’emergència Humanitària

Arran de les greus conseqüències dels darrers huracans a Centreamericà, l’Associació d’Amistat amb Amèrica Llatina HUAYNA ha impulsat una crida a la solidaritat de les entitats i la ciutadania de Santa Coloma. Es tracta de fer aportacions a una campanya de reconstrucció a
una de les zones més afectades a la costa de Nicaragua en un projecte,
coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament-FCCD.
L’acció pretén la recuperació dels habitatges i el sistema de l’aigua potable, però també per a la reactivació dels mitjans de vida i la resposta
per a l’atenció psicosocial comunitària i personal. Més informació:
associaciohuayna@gmail.com

Últims dies per apuntar-se a la 'Casa d’Oficis'

L’empresa municipal Grameimpuls està fent la selecció de les darreres
places per a joves d’entre 16 i 29 anys que vulguin participar en el programa «Casa d’Oficis». En aquesta convocatòria s’ofereixen les especialitats
formatives d’Horticultura i Floricultura, Activitats auxiliars en vivers,
jardins i centres de jardineria, Operacions de lampisteria i calefaccióclimatització domèstica, Operacions bàsiques de cuina/Operacions bàsiques de restaurant i bar, Activitats auxiliars en conservació i millora de
forest i Dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil. El programa
combina 4 mesos de formació becats i 6 mesos de formació pràctica amb
un contracte laboral. Per a més informació, trucar al 93 466 15 65.

Servei d’atenció telemàtica de Grameimpuls
El pla 'Viu el Besòs!' preveu actuacions per més de 227 milions
Quan fa un any de l’incendi en una fàbrica de Montornès que va afectar el riu Besòs,
l’alcaldessa Núria Parlon, en qualitat de vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, va participar amb altres autoritats el dia 14 a Montornès en la presentació del pla «Viu
el Besòs!». És un projecte del Consorci del Besòs, que compta amb el suport de l’AMB, la
Diputació i ACA, entre altres administracions, i que serà presentat a Europa per aconseguir el
seu finançament. El pla preveu importants actuacions en 72 km de la conca i una superfície
superior als 500 Km2, que beneficiaria de manera directa a prop de 3 milions d’habitants.
L’import de les accions que contempla supera els 227 milions d’euros. «Viu el Besòs!» incideix
en aspectes com la qualitat de l’aigua, la biodiversitat, els horts urbans, la mobilitat i el canvi
climàtic. També figura la creació d’un refugi de la biodiversitat, que ja disposa de pressupost
propi al nostre Ajuntament, en el cas que a Europa no aprovin el pla global.

El servei d’atenció telemàtica de Grameimpuls ha atès un total de 113
persones des de la seva posada en marxa a final de juny. El recurs té
com a objectiu garantir l’acompanyament de les persones usuàries
que estan en procés de cerca de feina i/o de formació en l’actual
context, que obliga a reduir les cites presencials a causa de la pandèmia per coronavirus. En total, s’han realitzat 157 assessoraments:
113 entrevistes i 44 tutories virtuals. Per franges d’edat, un 10% de
les persones que han estat ateses tenen entre 16 i 25 anys, 57% tenen
entre 26 i 45 anys i un 33% més de 45. Pel que fa al nivell d’estudis, la
gran majoria tenen estudis primaris i/o l’ESO (39 en total) i estudis
universitaris o equivalent (22). Les dones són les que més han fet
servir aquest recurs: 72, respecte a 41 homes.

Nueva asociación animalista en Santa Coloma

Reserva Fénix es una nueva asociación sin ánimo de lucro que tiene
como fin ayudar a todos los animales y ha comenzado con perros y gatos,
proporcionándoles una casa de acogida (cubriendo todas sus necesidades tanto alimentarias como veterinarias) hasta encontrarles un hogar
definitivo. Para cualquier información o aportación, pueden contactar
con esta asociación a través de las redes sociales (Reserva Fénix: en Facebook, Instagram y Twitter) o escribiendo a osal.reservafenix@gmail.com.

Industrias Santa Coloma, a la Copa del Rei

L’equip de futbol sala Industrias Santa Coloma participarà en la fase
final de la Copa del Rei 2020 que se celebra a Málaga del 18 al 20 de
desembre. El club colomenc jugarà aquest dissabte dia 19 a les 16 hores, al Palacio de Deportes Martín Carpena, la segona semifinal contra el Jaén Paraíso Interior. L'altra semifinal la disputaran els equips
FC Barcelona i Real Betis Futsal. En cas de victòria, Industrias Santa
Coloma jugaria la final del torneig el diumenge 20 de desembre a les
20.30 hores. Tots els partits seran oferts en directe per Teledeporte.

Cloenda de l’A ny Margarida Xirgu al Teatre Sagarra
La lectura dramatitzada de Salomé, d’Oscar Wilde, a càrrec de sis figures del teatre
català actual, sota la direcció del colomenc Juanjo Marín, va cloure el dia 16 de desembre al Teatre Sagarra el programa oficial d’actes de l’Any Margarida Xirgu (1888-1969).
L’esdeveniment va comptar amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat, Angels Pousa, i de l’alcaldessa Núria Parlon. La nostra ciutat ha estat amfitriona
d’aquest acte perquè el Centre d’Arts Escèniques l’Excèntrica, de Santa Coloma de
Gramenet, va guanyar la convocatòria de l’Associació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya de projectes artístics per commemorar l’Any Xirgu.

FEDAC exposarà els treballs de Nadal als comerços
L’escola FEDAC de Santa Coloma ha muntat, als aparadors d’una
quinzena de botigues de l’entorn del mercat Sagarra, petites exposicions amb els treballs de Nadal de les nenes i nens des de P3 fins a 4t
ESO per contribuir a l’impuls del comerç local. Es podran gaudir fins
al 21 de desembre. Cada any, aquest centre obre les portes a totes les
famílies per ensenyar-los els treballs que han fet els seus fills i filles.
Aquest any, a causa de la pandèmia de la Covid-19, això no era possible, i han trobat aquesta alternativa perquè les famílies puguin veure
les manualitats de forma més segura.
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agenda
Concerts de Nadal
de Musicaula
L'Escola de Música Musicaula ofereix
dos concerts de Nadal a l'Auditori de la
nostra ciutat, amb un repertori ampli de
cançó moderna i peces clàssiques sense
oblidar les nadales típiques d’aquests dies
de celebració. En aquests concerts
s'interpretaran peces musicals per a
diferents conjunts instrumentals i solistes.
El primer concert es durà a terme avui
divendres dia 18 a les 18.30 hores i el realitzaran alumnes joves i adults. El dilluns
dia 21 es farà el concert dels alumnes, nens
i nenes, més petits de l'escola.

Circ de Nadal a la
plaça de Pau Casals
El Passatge de Nadal enguany proposa un
gran espectacle de circ a la plaça de Pau
Casals, amb equilibris, pallassos i acrobàcies per a tota la família, i adaptat a les
mesures sanitàries actuals. Hi haurà set
úniques funcions el 27, 28, 29 i 30 de
desembre, i el 2, 3 i 4 de gener, a les 18 h, i
serà obligatori l’ús de mascareta. Està
organitzat per l’Excèntrica, amb el suport de
l’Ajuntament i altres institucions i empreses.
Preu: 6 €. La taquilla s’obrirà una hora
abans, i es poden comprar les entrades
anticipades a: passatge.koobin.cat

Activitats per a
infants i joves
En aquest Nadal tan especial
l’Ajuntament, des de la Unitat d’Infància i
Joventut, ha preparat un conjunt
d’activitats adreçades a nens i nenes de la
ciutat en edats compreses entre els 0 i 12
anys, per fer en temps de vacances, del 21
de desembre al 7 de gener, i per gaudir del
temps lliure amb les seves famílies.
Proposta d’activitats:
• Juguem en família!: Espai de jocs per
jugar en família
• Anem a buscar el sol: Joc en família a
través d’un conte
• Sèrie de contes d’en Matauet (online)
• Gimcana de Nadal (online)
• Caga Tió: Centre cívic Fondo
Els joves també tindran activitats virtuals:
la panera jove i cinefòrum. Algunes de les
activitats proposades seran presencials i
d’altres online. Trobareu més informació al
web municipal: www.gramenet.cat/juguemalhivern
Aprofitem aquest espai per informar-vos
que el Centre de Recursos Infantil i Juvenil Rellotge XXI s’ha traslladat. Ara està
ubicat, de manera temporal, al centre cívic
Fondo, al carrer Wagner 19.

Por la defensa
de las pensiones
Marea Pensionista Gramenet y SOS Gent
Gran convocan a la ciudadanía a participar el sábado 19 de diciembre a las 12
horas (cita una hora antes en el metro
Santa Coloma) en una concentración que
tendrá lugar en la plaza de Sant Jaume de
Barcelona, para reclamar a la Generalitat
protección a la vida en las residencias y
más derechos sociales. Asimismo, recuerdan que el lunes 21 (11 h) tendrá lugar en
la plaza de la Vila la concentración por la
defensa del sistema público de pensiones.

La Festa Major d'Hivern celebra la seva edició
més excepcional, amb molts actes virtuals
Les festes més antigues de Santa
Coloma sempre s’han celebrat al desembre, al voltant del dia de la festivitat de la
patrona, el 31. I en els darrers quaranta
anys se celebren sota un programa comú
que denominem Festa Major d'Hivern, on
els actes més tradicionals, culturals,
solidaris i musicals prenen protagonisme.
Enguany, a causa de la pandèmia de la
Covid-19, l’oferta d’activitats habitual s’ha
hagut d’adaptar de manera excepcional a
la nova normativa sanitària.

Exposició:
«Pintura i venda de nadales»,
del Grup d’Art Els Coloristes
20 de desembre, 11 h
Plaça de Joan Manent
Club de lectura d’adults
de la Biblioteca Singuerlín
22 de desembre, 19 h
Online, inscripció prèvia a:
b.sta.colomag.s@diba.cat / 93 468 26 97
Posada en marxa
del Canal Ikonograma a YouTube
ENCUENTROSOnDANZA 3.0
22 de desembre
Interpretació i creació: Andrea Jiménez.
Direcció: Ana Pérez

L’Ajuntament, amb la participació de diferents entitats i de l’Agrupació del Comerç i
la Indústria, ha organitzat una programació
alternativa adreçada a tothom, on moltes
de les propostes se celebraran en línia:

Club de lectura de narrativa:
«Dubrovski d’Alexander Puixhin»
23 de desembre, 19 h
Online, inscripció prèvia a:
b.sta.colomag.c@diba.cat / 93 466 15 51

EXPOSICIONS
«De París a Nova York. Gravats de la
Col·lecció Gelonch Viladegut»
Museu Torre Balldovina
Fins al 10 de gener
«Tradicions catalanes a Santa Coloma de Gramenet, 25+1 aniversari del
CTPC Joan Pairó»
Del 24 de desembre al 10 de gener
«L’art de la ciència. Jordi Sabater Pi»
Fins al 10 de gener
Centre d’Art Can Sisteré
MERCAT DE NADAL AL FONDO
Plaça del Rellotge
Fins al 6 de gener, de 9 a 21 h

Mapping a la façana de l’Ajuntament:
«Santa Coloma:
Nadal de llum i esperança»
Del 29 al 31 de desembre, de 18 a 20 h
(passis cada 15min)
CALENDARI D’ACTES
Documental del mes:
Overseas
Fins al 21 de desembre
Online, inscripció prèvia a:
b.sta.colomag.s@diba.cat /93 468 26 97

Els Reis Mags i la fada missatgera
repartiran la màgia i la il·lusió
Els Reis Mags d'Orient visitaran Santa
Coloma, com cada any, el 5 de gener, però
ho faran d'una forma molt diferent de
l'habitual. L'arribada de Ses Majestats serà
a les 16.45 h i es podrà seguir en directe
des de casa al web gramenet.cat.

Diada de Santa Coloma.
Festa Major virtual.
Passi de vídeos en línia, com a homenatge al
teixit associatiu de la ciutat, en el que es farà
cinc cèntims de la tasca que desenvolupa.
31 de desembre, de 10 a 20.30 h
Canal IkonoGrama

Mostra 'Fusión Photo 2020'
Open Art ha posat en marxa «Fusión
Photo 2020» amb la col·laboració de l’Obra
Social "la Caixa", Endeos i el suport de
Fotoprix, en el marc de la 4a edició de
«Fusión Gramenet 2020». És una mostra
fotogràfica dedicada a la dona. Participen
els i les colomenses: María Lorenzo Real,
Finda Sonsiama i Andreu Fernández.
Es presenta una exposició fotogràfica virtual en la galeria web de l'Associació Open
Art del 18 de desembre al 04 de gener.
Visiteu: www.openartassociation.com

Tot i que no se celebrarà la tradicional
cavalcada, ja que es tracta d'un acte
multitudinari i les mesures sanitàries
establertes per la pandèmia no ho permeten, la il·lusió i la màgia dels Reis i del
seu seguici arribarà a totes les famílies
de la ciutat.

Activitats de l'Agrupació

Les nenes i els nens podran lliurar la
seva carta a la fada missatgera i al seu
seguici màgic del 28 de desembre al 4
de gener al Campament de Nadal, als
Jardins de Can Roig i Torres, de 17.30 a
20.30 h, però només amb reserva prèvia a
jardinscanroigitorres.koobin.cat

Guanyadores del XIII Premi Isabel Alonso
El 16 de desembre va tenir lloc a La Ciba
l’acte de lliurament del Premi Isabel
Alonso de Relat Curt.
En aquesta, la tretzena edició del concurs, les guanyadores són Isuka Palau
(1r premi), Mayte Rodríguez (2n premi)
i Ana Mesas (3r premi), que van rebre el
seu guardó de mans de l’alcaldessa Núria
Parlon i d’Antonia Ortega, presidenta de la
Coordinadora d’associacions de dones de
la ciutat, organitzadora del concurs.

Enguany l’Agrupació es reinventa
adaptant-se a les mesures sanitàries, i
ofereix diferents activitats per mantenir
viu el Nadal i el comerç a Santa Coloma.
Hi ha dues novetats adreçades a tota la
família. S’han amagat tions i arbres de
Nadal virtuals davant dels comerços amb
premis i sorpreses perquè tothom hi pugui
jugar. La ciutadania també podrà conèixer
la Gramota, la mascota de l'Agrupació, a
un divertit i sorprenent photocall que es
troba a diferents punts de la ciutat.

Santa coloma solidària
L’Ajuntament repartirà abans del 22 de
desembre més de 1200 targetes de 50 €
d’establiments d’alimentació per ajudar les
famílies amb més dificultats socials i econòmiques a superar aquest final del 2020.
Així mateix, dedicarà 15.000 € a
col·laborar amb la Creu Roja en la compra de 1000 lots de joguines per als nens
i les nenes més desafavorits.

