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Més de 30.000 persones de Santa Coloma han
aprés català a L’Heura en els darrers 30 anys
Alumnes d’arreu del món aprenen a comunicar-se
en català i s’acosten a la cultura i a l’entorn

Malgrat la pandèmia, les inscripcions durant
el 2020, presencials i en línia, han estat 1.366

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va ser un
dels fundadors del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) l’any 1989, i el Centre de Normalització Lingüística L’Heura de la nostra ciutat és un dels
primers CNL que es van constituir (1990), amb l’objectiu
de facilitar a la població adulta l’accés al coneixement del
català i afavorir-ne l’ús. Des de llavors, més de 30.000
colomencs i colomenques han après català a les seves
aules. Al 2019, un 61 % van ser dones i un 39 % homes, la
major part d’origen estranger (83%); destaquen les
nacionalitats marroquina (14%), l’hondurenya (10%),
xinesa (8%), colombiana (7%) i peruana (6,4%).
A la ciutat, cada cop hi ha un interès més gran per aprendre català, com ho demostren les xifres del 2019, quan
es va batre un rècord de matriculacions i es van superar
les 2.000 inscripcions. La pandèmia de la Covid-19, però,
ha fet frenar aquesta tendència a l’alça, i durant el 2020
han disminuït en un 36 % les matriculacions, amb 1.366
persones matriculades a 74 cursos diferents. La major
part de nivells estaven programats per fer-se de forma
presencial (57), però les mesures de prevenció davant la
crisi sanitària, han obligat a impartir gairebé tota l’oferta
formativa en línia.
Persones arribades d’arreu del món aprenen a comunicarse en català i s’acosten a la cultura i a l’entorn on viuen.
L’objectiu no és només l’aprenentatge de la llengua, sinó
també fomentar-ne l’ús des de propostes com les pràctiques lingüístiques en establiments i entitats del programa
Voluntariat per la llengua (VxL), així com les activitats
vinculades al foment de la lectura i al coneixement de
l’entorn, que s’ofereixen regularment a l’alumnat i que
amplien espais de relació i de suport. Enguany, totes
aquestes propostes també s’han hagut d’adaptar a les
mesures sanitàries.

Voluntariat per la llengua
El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per
practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per una persona voluntària, que parla català fluidament, i una aprenenta, que
en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. L’equip
de dinamització del Consorci acompanya les parelles i en
fa el seguiment. Aquesta iniciativa es va iniciar al 2003,
i al 2019 es va aconseguir formar un nombre de parelles
rècord: 267. Al 2020, tot i la pandèmia de la Covid-19,
s’han format 218 parelles, 106 virtuals i 112 presencials.

Nuevas medidas
hasta el
17 de enero
para frenar
el aumento
del virus

Festa de final de curs de l’any 2019, al pati del Mas Fonollar, amb alumnes i professors dels diferents cursos del CNL L’Heura.

L’alumnat del CPNL també fa pràctiques lingüístiques
en els establiments col·laboradors del Voluntariat per
practicar la conversa en català en contextos reals, a més
d’establir relacions amb aquesta llengua i fer que augmenti
el seu ús a la ciutat. El CNL L’Heura va ser pioner en aquestes pràctiques, que fa des del 2008. L’any 2019, se’n van fer
531 amb la col·laboració de 120 entitats i establiments comercials de Santa Coloma. El 2020 només se’n van poder
fer durant els mesos de gener i febrer.
En els darrers anys, s’ha observat una dada molt positiva:
les persones estrangeres que comencen en els primers
nivells tenen continuïtat en els cursos més elevats.

Atenció a la diversitat
L’alumnat del CNL L’Heura és molt divers i, per això,
s’ofereixen cursos adaptats a les necessitats lingüístiques de
cada grup; s’imparteixen tots els nivells de llengua, i també
es fa per grups diferenciats segons les característiques de la
llengua d’origen de l’alumnat: per a alumnes no alfabetitzats,
de parla xinesa, de llengües no llatines, i de llengües llatines.
El programa d’acolliment lingüístic ofereix els recursos
bàsics d’aprenentatge del català a totes les persones que
arriben a Catalunya. Un dels eixos de l’acolliment del CNL
és la col·laboració amb altres organismes de la ciutat. Durant el 2019, es van fer cursos amb el Servei d’Ocupació
de Catalunya, que han estat valorats com a excel·lents per
part dels usuaris, amb les escoles Miguel de Unamuno i
Ausiàs March per a les mares i pares, i amb la Fundació Integramenet (curs de català per a personal sociosanitari).

Pla Yingxin: un programa únic
i pioner per a la comunitat xinesa

Acte de cel·lebració de l’Any Nou xinès i dels 12 anys
del pla Yingxin el febrer de 2019 a la Biblioteca del Fondo.

El Pla Yingxin està adreçat a les persones d’origen xinès
perquè puguin fer els primers intercanvis de comunicació
en català i tinguin les eines bàsiques de coneixement de
l’entorn. Va néixer el 2007, i és un projecte únic i pioner a
Catalunya. Des d’aleshores, s’hi han inscrit més de 1.650
persones. Als cursos assisteix alumnat molt divers: joves i
adults, persones sense estudis i amb estudis universitaris,
amb coneixements de xinès mandarí o d'altres dialectes de
la Xina, i amb raons per aprendre el català ben diferents.
Des del programa, se’ls hi dissenyen materials didàctics
específics, i se’ls organitzen activitats guiades de coneixement de l’entorn que els permetin apropar-se a la llengua i cultura catalanes. A Santa Coloma, les persones
d’origen xinès són un dels col·lectius més nombrosos,
amb més de 4.300 persones censades.

El pasado 4 de enero, la Generalitat decretó nuevas medidas en todo el territorio catalán para hacer frente al aumento de contagios
por Covid-19. Inicialmente durante diez días, del 7 al 17 de enero, habrá un confinamiento municipal todos los días de la semana y
se mantiene el nocturno desde las 10 de la noche hasta las seis de la mañana, salvo por causas justificadas. Los encuentros sociales
deberán ser de seis personas como máximo y de dos burbujas de convivencia. Se recomienda el teletrabajo. Se prohíben los desplazamientos a segundas residencias y las visitas a familiares, salvo a personas con dependencia o vulnerabilidad, y siempre de la misma
burbuja de convivencia.
Estarán cerrados los centros y recintos comerciales de más de 400 metros cuadrados. El pequeño comercio y los mercados no sedentarios podrán abrir, de lunes a viernes, al 30% de su capacidad, y continuarán abiertos los establecimientos de productos esenciales.
Solo estarán permitidas las actividades al aire libre y se suspenden las actividades extraescolares (salvo las que se hagan en grupos
burbuja). Los colegios (ESO, primaria e infantil) abrirán como estaba previsto, el próximo lunes 11 de enero. En universidades y otros
centros de enseñanza se reduce la actividad presencial en favor de la virtual. Las actividades deportivas solo estarán permitidas si se
realizan al aire libre. Los gimnasios estarán cerrados, pero las piscinas abiertas.
En cuanto al sector de la restauración, bares y restaurantes seguirán abriendo, al 30% de aforo, de 7.30 a 9.30 h y de 13 a 15 h, y los
espacios culturales como cines, museos, teatros, auditorios o salas de exposiciones podrán abrir al 50% de su aforo. Seguirán cerrados
los establecimientos interiores de ocio infantil, los bingos o salas de juego, y los centros de culto tendrán que abrir al 30% de su aforo.
La evolución de la pandemia puede modificar esta información. Consulten canalsalut.gencat.cat/coronavirus

www.gramenet.cat

www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
El Pressupost i les Ordenances del 2021 tenen
la finalitat de recuperar la ciutat de la crisi
El 21 de desembre últim es va celebrar, un
cop més de manera telemàtica, l’últim Ple
municipal de l’any 2020, on es van aprovar
de manera definitiva el Pressupost de la Corporació i les Ordenances Fiscals i els Preus
Públics per al 2021. Uns instruments que enguany han estat dissenyats per contribuir a la
recuperació de la crisi econòmica de la ciutat
derivada de la pandèmia per la Covid-19.

Les prioritats de la despesa el 2021

Els serveis de cohesió social i igualtat són
els que s’enduen la part més important de
la previsió econòmica per a l’any vinent
(16,75 milions), amb un increment d’1,7
milions. Es contemplen 3 milions a ajudes a
les famílies, dels quals 1.900.000 € corresponen a beques de menjador i 3 milions al
Servei d’Atenció Domiciliària (increment
de 260.000 €). D’altra banda, s’invertiran
200.000 € al programa de pobresa energètica (increment de 150.000 €) i s’augmenta
quasi el doble l’assignació al programa
d’atenció a persones amb discapacitat i les
partides destinades al transport de persones amb mobilitat reduïda, arribant a una
inversió de 957.000 €.
La neteja viària (10,55 milions) i la neteja
d’edificis públics (4,45 milions), amb un
increment d’1,4 milions, són la segona
prioritat del pressupost 2021, ja que s’han
convertit en una eina fonamental en la
lluita contra la propagació de la Covid-19.
S’ampliaran els contractes de neteja
i recollida d’escombraries, i de neteja
d’equipaments municipals, fonamentalment dels centres escolars.
D’altra banda, es potenciaran les polítiques d’habitatge (11 milions), mitjançant
la rehabilitació dels 200 habitatges inclosos al conveni amb la Sareb i Hàbitat 3,
la gestió dels 48 pisos per a la gent gran
de l’antiga escola Miguel Hernández, i la
continuïtat del programa d’emancipació
de joves i el foment de la incorporació
d’habitatges buits al lloguer, adreçats
a mil·lenials. També s’incrementen els
recursos en l’àmbit de la seguretat (9,5
milions), amb un augment de 2,6 milions
respecte a l’anterior període, que permetrà incrementar la plantilla de la Policia
Local, amb 18 nous efectius, invertir amb
vehicles i material policial, i iniciar les
obres de la nova comissaria a la plaça de
Les Cultures del barri del Raval. També es
mantindran les polítiques de promoció i
dinamització del comerç.
No obstant aquesta previsió, a la sessió
de Ple es va remarcar que si durant el
2021 segueix la situació de pandèmia
l’Ajuntament anirà actualitzant el pressupost en la mesura que sigui necessari, tal
com ja es va fer l’any passat.
Quant a les Ordenances fiscals del 2021,
recordem que s’han congelat tots els im-

El període de presentació d’originals s’estableix
des del dia següent de la publicació al BOPB
fins a l’1 de febrer de 2021, aquest darrer
inclòs. No s’admetran originals rebuts abans o
després d’aquestes dates.
Les Bases d’aquests Premis es poden consultar
a la web municipal www.gramenet.cat.

Exempció del copagament
farmacèutic als menors
amb 33% de discapacitat

El Pressupost General de la Corporació
Municipal (integrada pels pressupostos de
l'Ajuntament, el Patronat Municipal de la
Música i els de les empreses municipals
Gramepark i Grameimpuls), va ser aprovat
amb els vots a favor del grup municipal del
PSC, l’abstenció dels grups de Ciutadans i
ERC i el vot contrari d’ECP. Les Ordenances
es van aprovar amb els vots del grup del
PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i Ciutadans.
El pressupost del 2021 de tota la Corporació
municipal és finalment de 130.157.267,89
euros: el pressupost de l'Ajuntament és
de 115.329.999,95 euros, el del Patronat
de la Música de 959.825,34 euros, el de
Grameimpuls de 7.716.449,71 euros i el de
Gramepark de 6.150.992,89 euros.

Per acord de la Junta de Govern Local del
dia 22 de desembre de 2020 es va aprovar la
convocatòria per a la presentació d’originals
per a l’atorgament dels Premis de Dramatúrgia
i Poesia Socials de Santa Coloma de Gramenet.

postos, taxes i preus públics. Les principals
mesures que s'impulsen són per una part la
congelació del rebut de l'IBI (baixa el tipus
impositiu del 0,6350 a 0,591) i per l’altra
la revisió de l'Ordenança de Preus Públics
de Serveis Esportius, on s’unifiquen les
tarifes de lloguer, d’hores d’entrenament
i d’ús dels equipaments i instal·lacions
esportives, que seran els mínims de l’any
2020. Els menors de 18 anys continuaran
exempts de pagament.

Bonificacions als mercats

Al darrer Ple de l’any també es va aprovar, de manera provisional, la modificació
de les Ordenances fiscals d'Ocupació i
aprofitament de la via pública i de Prestació de serveis de mercat (amb els vots
a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP
i Ciutadans), que han entrat en vigor l'1
de gener. S’aplicarà una reducció del
10% a la taxa de prestacions dels serveis
de mercats (pel que fa a les parades del
mercat de Singuerlín que desapareixeran
una vegada finalitzin les obres de reforma, per aquestes l’import serà zero) i una
reducció del 50% a la taxa d’ocupació de
la via pública, apartat parades de venda no
sedentària.
Durant el 2020 l’Ajuntament va anar
aprovant diverses mesures tributàries
destinades a pal·liar els efectes econòmics
de la pandèmia: ampliació de terminis per
pagar impostos, reducció del preu públic
de recollida d’escombraries, reducció de la
taxa d’ocupació de la via pública de taules

i terrasses, reducció del cànon de quioscos,
reducció de la taxa de mercats (parades de
bar i botigues de roba) i reducció de la taxa
dels mercats de venda no sedentària.

Drons policials
per guanyar en seguretat
A la sessió última del Ple del 2020 es
va aprovar també, de manera inicial, el
Reglament intern regulador de l'ús de
RPAS (drons) de la Policia Local, amb
els vots a favor del PSC i de Ciutadans,
i els vots contraris d’ERC i d’ECP. Amb
aquest acord, es valora la conveniència
de dotar al cos de seguretat local i a la
ciutat d'una “eina bàsica, eficaç, moderna i
fonamental per a l'òptim desenvolupament
de l'activitat policial, dotant així a la ciutadania d'un altre mitjà més amb el qual
poder prevenir la comissió d'actes incívics
i delictius". Aquestes noves tecnologies
poden ser de gran ajuda per a maximitzar els recursos en matèria de seguretat
i prevenció, sobretot en municipis com
Santa Coloma, que compta amb una gran
riquesa mediambiental i patrimonial, que
combina muntanyes i altiplans, amb diferents accidents geogràfics, així com el pas
del riu Besòs. L'ús de drons per part de les
Forces i Cossos de Seguretat és una novetat que s'ha fet possible gràcies a la recent
normativa, el Reial decret 1036/2017
de 15 de desembre, pel qual es regula la
utilització civil de les aeronaus pilotades
per control remot.

Bona valoració i participació de
la formació empresarial del 2020
El Servei de Foment Empresarial de
Grameimpuls va tancar el 2020 amb èxit
de participació. Més de 300 persones
emprenedores s’han format al llarg dels
darrers dotze mesos, que han estat marcats
per la pandèmia del coronavirus. En aquest
sentit, la formació s’ha adaptat al context i
s’ha impartit majoritàriament en modalitat
virtual. De fet, de les 23 accions formatives
organitzades, 20 s’han realitzat en línia. En
total, més de 120 hores de formació. Quant
a la valoració, les persones usuàries han
puntuat la formació rebuda amb una nota
mitjana d’excel·lent.
La formació empresarial s’ha adaptat al
context Covid-19, afegint tallers ad-hoc
a les necessitats del moment, com ara

sessions informatives sobre els ajuts per a
persones autònomes amb negocis afectats
per la pandèmia. A més, no han faltat les
temàtiques clàssiques: fiscalitat, els canals
de comercialització en línia, el certificat
digital i l’ús de xarxes socials per a comerciants, amb l’objectiu de millorar les competències en digitalització dels projectes,
entre d’altres.
Una de les novetats va ser la programació de formacions enfocades a apropar
a les pimes els processos de licitacions i
compra pública. La formació empresarial
del 2020 s’ha completat amb 9 accions
virtuals sobre l’accés a prestacions i/o
subvencions per a treballadors/es autònoms/es i empreses.

L’1 de gener va entrar en vigor
l’exempció del copagament en la prestació
farmacèutica per als menors de 18 anys
que tenen un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. segons
s’estableix a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2021. Així, es
modifica el text refós de la Llei de garanties
i ús racional dels medicaments i productes
sanitaris, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, disposant que
“estaran exempts d’aportació els usuaris i els
seus beneficiaris que pertanyin a una de les
següents categories”, assenyalant entre
aquestes “les persones menors d’edat amb un
grau de discapacitat reconegut igual o
superior al 33%”.
Aquesta exempció suposarà un alleujament econòmic per a milers de famílies
que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat dins aquest segment d’edat, i que
s’enfronten a un sobre cost que pot arribar
al 40% respecte a les famílies en les que no
hi ha situacions de discapacitat.

RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

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

Atenció a l’OIAC
L’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (OIAC) presta
servei de dilluns a divendres, en horari
de 9 a 14.30 h, amb atenció només
amb cita prèvia, que es pot demanar al
telèfon 93 462 40 90*.
Per a més informació podeu trucar als
números 93 462 40 40 i 93 462 40 09

* Si no podeu acudir a la cita que ja teniu acordada, anul·leu-la trucant al mateix telèfon de
cita prèvia.

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Adreça: plaça de la Vila, 1. Tel. Ajuntament (Servei de Comunicació): 93 462 40 13. Web: www.gramenet.cat.

A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL
B-38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)
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la ciutat
El 63% de les accions incloses
a l’actual PAM ja està en marxa
Quan es compleixen
quatre mesos de
l’aprovació del Pla d’Acció
Municipal (PAM) de
l’actual mandat 20202023, el 63% del total de
les 302 accions previstes
ja es troba en curs. El
PAM ha arrencat amb
força amb 160 projectes
començats (52,5 % del
total), 32 noves accions
de continuïtat (10,5%),
que ja es compleixen en l’actualitat i de les
que cada any es fa alguna iniciativa, i 107
accions programades per a un futur
immediat (35%).
A més, 3 de les accions programades per
al mandat, ja han estat assolides completament. És el cas del nou Servei d’atenció
integral i d’acompanyament a dones en
situació de violència masclista, les obres
finalitzades al Molí d’en Ribé i a la plaça
de Pau Casals i a la reurbanització de la
zona del carrer de Milà i Fontanals situada
davant del Centre Cívic de Can Mariner.
A més, les 302 noves accions que componen el PAM van acompanyades per unes
altres 107 accions de continuïtat que es
desenvolupen de manera permanent des

En Santa Coloma, la primera residencia
donde se han inyectado ya las dosis (a
los 102 residentes y 20 profesionales del
centro) ha sido en la Lantus-Olimpo. A mediados de enero todas estas personas recibirán la segunda dosis que completa esta
vacuna. En los próximos días continuará la
vacunación en las otras residencias para la
tercera edad.
Montserrat Monte Tarrasón fue el día 30 a
las 12 horas la primera persona de Santa
Coloma de Gramenet vacunada contra el
Covid. Esta vecina, nacida en la provincia de Castellón hace 89 años, es ahora
residente de la Lantus-Olimpo y ha vivido
la mayor parte de los 56 años que hace que
reside en nuestra ciudad en la calle Vistalegre. Del equipo asistencial y sanitario,
la primera persona vacunada ha sido Ana
Sabartés Amat, de 30 años, directora de
dicha residencia.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ha
promogut l'obertura d'un espai d’accés a les noves tecnologies de la
informació (TIC) al barri del Raval, que estarà ubicat a la seu de la
Fundació Integramenet. És una prova pilot per encarar la lluita contra
la bretxa digital i un espai de socialització. L’espai porta el nom de
«Connecta’t’» i pretén facilitar l’accés a les TIC a aquelles persones
que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: per falta de
connexió, dispositius adequats o per no tenir competències digitals
suficients. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb
Integramenet per demanar cita: - per telèfon: 93 466 84 08 - Escrivint
a info@integramenet.org – o demanant cita, de dilluns a divendres de
9 a 13 i dimarts i dimecres de 15.30 a 18 hores.

Millorar el servei de salut mental dels joves

de mandats anteriors. En recollir-les en el
PAM actual, l’Ajuntament renova el seu
compromís de garantir la seva permanència entre les diferents polítiques municipals. És el cas del manteniment del programa d’aliments, la garantia de la cobertura
del Servei de teleassistència, el manteniment dels preus populars a la cultura, les
beques a les activitats de lleure educatiu, la
millora constant de la neteja de la via pública i dels sistemes de recollida de residus,
la consolidació de la Borsa jove de lloguer o
els plans d’ocupació, per exemple.
Les dades de compliment del PAM, a desembre del 2020, es poden consultar també
per eixos i accions al web municipal:
www.gramenet.cat/ajuntament/accio-degovern/pam-2020-2023.

Iniciado el proceso de vacunación
en Santa Coloma contra el Covid

El 30 de diciembre comenzó en nuestra
ciudad el proceso de vacunación contra el
Covid-19. Las residencias de personas
mayores, para sus residentes y el personal
asistencial, son los primeros centros que
recibirán la vacuna de la farmacéutica
estadounidense Pfizer que distribuye el
Departament de Salut de la Generalitat.

Integramenet obre l’espai 'Connecta’t'

La alcaldesa, Núria Parlon,destacó ese día
la importancia del inicio de la vacunación
contra la pandemia, tras diez meses muy
duros para toda la población: “Es una noticia esperanzadora, que no nos debe llevar a
bajar la guardia en el seguimiento estricto
de las normas sanitarias”. Es necesario
recordar que continua siendo obligatorio
el uso de la mascarilla, el lavado de manos
frecuente y mantener una distancia de
seguridad con otras personas.

Primera etapa de vacunaciones

En esta primera etapa, el Departament
de Salut contacta con las residencias de
tercera edad para informar y fijar el día
de vacunación. Seguidamente, se vacuna
a las personas profesionales sanitarias
en los mismos centros o en un centro
sanitario cercano. A medida que aumente
la disponibilidad de las vacunas, se irán
anunciando progresivamente los grupos
de la población que podrán acceder. El
orden establecido es el siguiente: residentes y personal sanitario y socio sanitario
en residencias de personas mayores y con
discapacidad; personal sanitario de primera línea; otros grupos sanitarios y socio
sanitarios, y personas con un alto grado de
discapacidad que necesitan de otras personas para desarrollar su vida cotidiana.

L'Ajuntament s’ha reunit amb representants de CatSalut i de la Fundació Vidal i Barraquer per parlat de la situació de l'Hospital de dia
Infanto Juvenil. S’ha arribat a diversos acords per treballar conjuntament per dignificar l’atenció dels i les joves i també per avaluar les
necessitats de millora del servei que presta la fundació, d’atenció a
joves amb problemes de salut mental que requereixen un abordatge
intensiu i multidisciplinari. Els acords contemplen fer un estudi exhaustiu de les possibilitats a les quals es pot ajustar la Fundació Vidal
i Barraquer, fer una recerca de locals i diversos espais per allotjar les
diferents activitats que realitza i fer un seguiment de la seva evolució.

Arranjament de la senyalització dels refugis

L’Ajuntament, des de la regidoria de Memòria Històrica, està portant a
terme treballs d’arranjament de les plaques que senyalitzen els refugis
antiaeris de la Guerra Civil situats en diversos punts de la nostra ciutat. Per aquest motiu, algunes plaques s’han retirat i durant el mes de
gener es tornaran a instal·lar per tal que quedin ben fixades. També es
reposaran les tres plaques que han estat sostretes per actes vandàlics.

Nou visor de rutes saludables en bici i a peu

L’AMB ha posat en marxa l’aplicació web «Aire metropolità», una nova
eina per planificar rutes més saludables en bici i a peu. Aquesta aplicació integra un nou servei de monitoratge en temps real, amb la predicció de la qualitat de l’aire i ofereix un cercador de rutes a peu o en bicicleta saludables amb els itineraris amb la menor càrrega de partícules
contaminants. El visor és un mapa interactiu dels 36 municipis metropolitans, entre ells Santa Coloma de Gramenet, que ensenya en temps
real la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) i l’evolució prevista
a les pròximes hores. El NO2 és un dels principals gasos contaminants
que respirem diàriament a la ciutat, i el 80 % el generen els vehicles
de motor. Properament està previst incloure també les partícules en
suspensió (PM10). Més informació a www.airemetropolita.amb.cat.

La font ornamental del parc Europa torna a lluir

El 31 de desembre es va restablir el funcionament de la font ornamental situada
a l'illa central del parc Europa, que durant els darrers sis mesos ha estat objecte
d’una reforma i rehabilitació important per adequar la sala de màquines i la seva
instal·lació hidràulica i de llum a la nova tecnologia, després d’haver estat gairebé
una dècada sense funcionar en aplicació del decret de sequera. Recordem que el 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, el març de 2020, es va restablir el funcionament de la font
de la plaça d’en Baró.
L’Ajuntament ha invertit en aquesta actuació de millora de la font del parc Europa quasi
dos-cents mil euros. Podeu veure aquesta font en funcionament, en horari d’hivern, de
dilluns a divendres de 12 a 13.30 i de 17 a 19 h, i els caps de setmana de 10 a 19 h.

Rotulación de alta visibilidad
para los vehículos de la Policía
El pasado mes de diciembre se pusieron en circulación dos nuevos vehículos para la Policía Local cuya
rotulación exterior ya está adaptada a la nueva normativa europea. Estos vehículos han sido rotulados
con distintivos de alta visibilidad, con elementos
reflectantes, para ser fácilmente identificables.
La nueva normativa señala que todos los vehículos
de emergencias y seguridad deben ser pintados a
partir de ahora con ese nuevo sistema, que se irá
adaptando a los vehículos ya existentes.
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agenda
Punts de recollida
d’arbres de Nadal
Fins al 18 de gener podeu dipositar el
vostre arbre de Nadal en un dels set punts
de la ciutat habilitats. Aquesta acció té la
finalitat d’evitar abandonaments incívics
que afectin l’espai públic i aprofitar un
recurs natural per millorar el manteniment de les zones verdes. Els punts són els
següents: carrer de Sant Carles davant
Can Sisteré, plaça de Pau Casals, plaça del
Rellotge, parc Moragues, Deixalleria de
Santa Coloma (carretera de la Roca km 6),
Punt Verd del parc dels Pins i Punt Verd de
Can Calvet (carrer Aragó amb carrer
Almogàvers).

Mostra de les colles de tradicions
populars catalanes a Can Sisteré

Conferencia online
sobre gordofobia
El jueves 14 de enero a las 18.30 horas el
Centro Pompeu Lab organiza una conferencia online con la fundadora de la plataforma
«Stop Gordofobia», Magda Piñeyro. La
ponencia está dirigida a padres y madres,
educadores/as, a jóvenes adolescentes y a
todo el público en general. Piñeyro, filósofa
y máster en teoría feminista, responderá las
preguntas que los y las asistentes envíen
por whatsapp al 680 835 977. Ya se pueden
enviar preguntas, sugerencias y aportaciones a este número. La charla del día 14 se
podrá seguir en directo por el Canal
Gramenet de Youtube a través del enlace:
www.youtube.com/canalgramenet

Formació empresarial
per al primer semestre
El Servei de Foment Empresarial de
Grameimpuls ja ha programat tota la
formació del primer semestre del nou any,
que començarà el pròxim 19 de gener amb
un taller de sessió doble sobre el treball
autònom. Aquesta és una de les onze
formacions programades des d’ara i fins al
juny per als treballadors i les treballadores
autònomes. Al llarg d’aquestes jornades de
formació es tractaran temàtiques clàssiques, com ara la fiscalitat o les vies de
finançament, així com altres de més
actuals com l’ús de les xarxes socials a
l’àmbit professional i l’e-commerce. A causa
del context sanitari provocat per la
Covid-19, les formacions s’impartiran en
modalitat virtual. Són gratuïtes, però
caldrà fer inscripció prèvia.

Fins al diumenge 10 de gener es pot
visitar al Centre d’Art Can Sisteré
l’exposició «Tradicions Populars Catalanes a Santa Coloma de Gramenet, 25+1
aniversari del CTPC Joan Pairó». Una
petita mostra de la imatgeria festiva de
les colles de la nostra ciutat (vestuaris,
instruments i materials documentals
diversos) que tenen la seva seu al Centre
de Tradicions Populars Catalanes situat
a la plaça d’en Manent, que porta el nom
del qui fou músic, compositor i promotor
de la música i sobretot de la sardana a
Santa Coloma, Joan Pairó i Ballestero.
Hi participen Bruixes de Gramenet,
Castellers de Santa Coloma de Grame-

net, Colla de Draconaires de Santa
Coloma de Gramenet, Colla de Gegants i
Capgrossos de Santa Coloma de Gramenet, Colla Jove de Dimonis de Santa
Coloma de Gramenet, Colla de Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet,
Grallers de Santa Coloma, Laietans de
Gramenet i Triballcoloma.

Exposició 'L’art de la ciència'

Al mateix Centre d’Art Can Sisteré es pot
visitar també fins al 10 de gener l’exposició
«L’art de la ciència. Jordi Sabater Pi», que
vol apropar a les persones visitants la
faceta científica i la capacitat d’observació
de Jordi Sabater Pi (1922-2009), molt

conegut perquè va ser el descobridor del
Floquet de Neu, el goril·la que va viure
gairebé 40 anys al zoo de Barcelona. La
mostra fa un repàs al dibuix científic, com
a eina d’observació i d’anàlisi i ens presenta un Jordi Sabater en diverses facetes com
artista, fotògraf o dibuixant.
Recordeu que l’horari habitual de Can
Sisteré és de dimarts a dissabte de 17 a
21 hores, i els dissabtes i diumenges d’11
a 13.30 hores. En aquest equipament
s’apliquen les mesures bàsiques sanitàries amb motiu de la Covid-19: control
d’aforament i gel hidroalcohòlic. És obligatori l’ús de la mascareta.

Fotos de la Navidad del 2020, virtual
pero luminosa a pesar del coronavirus

Més informació al 93 466 52 24 o bé a
formacue@grameimpuls.cat.

Nova associació veïnal
al barri Riera Alta
S’ha creat una nova associació veïnal al
barri de la Riera Alta, formada per veïns i
veïnes de la zona, l’Associació de veïns i
veïnes endavant Riera Alta. Aquesta nova
entitat té la seva seu al Casal del carrer de
la Pedrera, 8. L’adreça electrònica és
averieraalta@gmail.com i el mòbil de
contacte el 692 879 102.

Sala d’estudi d’hivern
Fins al 14 de febrer està oberta al
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar
(c. Sant Jeroni, 1) la Sala d’estudi
d’hivern, un espai idoni per preparar
treballs i exàmens.
L’horari d’obertura és de dilluns a divendres, de 10 a 15 i de 17 a 21 hores, i el
dissabte i el diumenge de 10 a 21 hores.

Este año, las tradicionales fiestas de
Navidad y los actos de la Fiesta Mayor de
Invierno se han tenido que adaptar a la
normativa sanitaria impuesta por la
pandemia del Covid-19. Muchas de las
actividades se han tenido que anular, otras
se han realizado de forma virtual y las que
se han hecho presencialmente ha sido con
restricciones para evitar los contagios. Aquí

ofrecemos algunas imágenes para el
recuerdo. No han faltado la iluminación
navideña y el esfuerzo para mantener la
magia y la ilusión de los niños y niñas y de
sus familias. Las navidades del 2020 han
sido las de la cabalgata de Reyes que se ha
podido ver online, la del estreno del
mapping en la fachada del Ayuntamiento y
la del éxito del campamento del Hada

mensajera de los Reyes Magos en Can Roig
i Torres. Unos días diferentes a otros años
en los que, a pesar de las limitaciones, no
han faltado el Belén en la plaza de la Vila,
el Circo de Navidad en la plaza de Pau
Casals, el mercado navideño en la plaza
del Reloj y, por supuesto, la solidaridad y
el calor humano que caracteriza a los
vecinos y vecinas de Santa Coloma.

