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Se inician los derribos para construir un edificio
de vivienda pública en la plaza Alfonso Comín
El Incasol construirá 38 viviendas protegidas
de alquiler para personas de la ciudad

El Ayuntamiento continuará la urbanización
de la calle Bruc con dos escaleras mecánicas

En los próximos días, el Institut Català del Sòl (INCASOL) en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, iniciará los
derribos de las fincas de la calle Bruc 77 y 79, en el ámbito del Eix Bruc.
Estos derribos forman parte de la actuación de regeneración urbana de la
plaza Alfonso Comín. Posteriormente se construirá un edificio con 38
viviendas protegidas en régimen de alquiler para personas de la ciudad.
Una vez hechos los derribos y el nuevo edificio se podrá finalizar la urbanización de la Plaza Alfonso Comín, cuya primera fase se abrió a la ciudadanía en 2020 y ha permitido conectar las calles de Juan Valentín Escalas y
Listz en dirección a Badalona.
Los edificios de Bruc 77 y 79 que hay que derribar son colindantes con la finca de la calle Mas Marí 91, un edificio construido en 1965 con 12 viviendas
de alquiler que pertenece a una empresa privada. Antes de iniciar los derribos se ha realizado una inspección y un levantamiento notarial del estado
de este edificio, y se tomarán medidas complementarias para garantizar la
seguridad de las personas que viven en su interior; los derribos se harán por
fases y manualmente en las zonas de contacto con dicho edificio, y se mantendrán parte de los cimientos de las fincas derribadas hasta que se construyan las nuevas viviendas. También se colocarán sensores de movimiento para
registrar cualquier posible afectación de la finca durante las operaciones de
derribo, entre otras medidas.

Estado actual de la Plaza Alfonso Comín (Fase 1), con el primer edificio de vivienda protegida.

Una vez finalizados los derribos, INCASOL iniciará la construcción del nuevo
bloque de viviendas protegidas, que quedará situado frente al edificio de
viviendas protegidas construido en la primera fase de las obras de la plaza
Alfonso Comín.
El Ayuntamiento realizará la segunda fase de urbanización de la Plaza Alfonso Comín cuando el INCASOL haya terminado las obras del nuevo edificio, y
además construirá dos escaleras mecánicas en la calle Bruc, entre las calles
Joan Valentí Escalas y Mas Marí, salvando un desnivel de más de 10 metros
(Actuación prevista en el Plan de Escaleras Mecánicas). En la construcción
de las escaleras se invertirán 450.000 € y se prevé que las obras se realicen
durante este año.
Además, en esta zona de la ciudad el Ayuntamiento pondrá en marcha, en el
segundo trimestre de 2021, las obras del Área de Conservación y Rehabilitación de la ACR2-Mas Marí. Esta actuación forma parte del Plan de rehabilitación municipal «Renovem els barris», mediante el cual el Ayuntamiento
realiza obras de rehabilitación de edificios en nombre de comunidades de
propietarios y propietarias; se firma un convenio y se les cobra el coste final
a través de cuotas. El edificio de Mas Marí 91 forma parte de este ámbito de
rehabilitación.

Imagen de cómo quedará el nuevo edificio de INCASOL en la Plaza Alfonso Comín.

Calles de Sant Pasqual y Circumval·lació

Los tres ámbitos de actuación del Eix Bruc

El Institut Metropolità de Promoció del Sòl (IMPSOL), a instancias del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, está realizando una reforma urbanística para dar continuidad a la calle Bruc, entre las calles de Sant Pasqual y
Circumval·lació. Para realizarlo, se han tenido que expropiar diversas fincas
ubicadas entre las dos calles mencionadas, realojar a las personas residentes en
otros edificios de vivienda pública de la ciudad, y derruir los edificios antiguos.

El Eix Bruc es una operación de regeneración urbana en el barrio del Fondo, que conecta desde la
Rambla Sant Sebastià hasta Badalona y cuenta con tres ámbitos de actuación. El sector 1 se realizó de 2009 a 2013 y corresponde a la construcción del Edificio Fondo, un equipamiento polifuncional que convirtió el antiguo mercado del Fondo en cuatro equipamientos municipales: el actual mercado, un supermercado, una guardería y una biblioteca y también se renovó la urbanización del entorno. El sector 2 empezó en 2006 y es el que está en desarrollo, corresponde al ámbito
de la Plaza Alfonso Comín: conecta las calles de Juan Valentín Escalas y Liszt, se crea la nueva
plaza y se construyen dos edificios con 28 y 38 viviendas protegidas, locales y aparcamientos. Y
el sector 3 está localizado entre las calles de Sant Pasqual y Circunval·lació y resolverá el tramo
final de la calle Bruc hasta Badalona,
mediante nuevos espacios públicos y
edificios de viviendas protegidas.

En el 2018, se convocó un concurso de ideas para la reordenación de este
ámbito y la definición de futuros usos de la zona. Cuatro estudios de arquitectura diferentes han resultado
ganadores del concurso y serán
los encargados de hacer los
proyectos para construir cuatro
promociones de viviendas y
urbanizar los nuevos espacios
públicos. En total, se prevé la
creación de 107 viviendas protegidas (8.521 m2) y un jardín
urbano de 1.902 m2. También
se prevé ubicar allí el Casal del
Fondo Alto y el Centro Infantil
y Juvenil del Fondo, así como
usos comerciales.
www.gramenet.cat

El sector 1 lo desarrolló el Ayuntamiento con la aportación de Fondos
Europeos FEDER. El sector 2 lo
desarrollan conjuntamente INCASOL
(empresa pública de suelo y vivienda
de la Generalitat) y el Ayuntamiento.
El sector 3 lo desarrolla IMPSOL (empresa pública de suelo y vivienda del
Área Metropolitana de Barcelona) y el
Ayuntamiento.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Crida de voluntaritat
en el programa
d’acompanyament
educatiu online
Descripció del projecte: és una iniciativa per millorar l’èxit educatiu d’alumnes
d’ESO, reforçant i complementant la
funció educativa de la família i de l’escola.
Tasques de les persones voluntàries:
acompanyar en la realització de les tasques escolars i en el seu desenvolupament
integral. Al mateix temps que adquireixen
estratègies d’estudi i d’aprenentatge, es
facilita el seu desenvolupament emocional i creatiu integrant, en les activitats,
dinàmiques que estimulen la seva curiositat innata; l’experimentació; l’expressió
d’emocions; el fer-se bones preguntes i la
resolució de problemes; la seva integració
i participació en un grup d'iguals; el treball
col·laboratiu, etc. Habilitats i competències
que promouen la seva autonomia i que els
preparen per al seu futur com a adults.
Els voluntaris i voluntàries sempre estan
acompanyats i reben el suport i orientació de
l’equip educatiu; a més, se’ls hi dona la possibilitat de fer la connexió des de casa seva o
des de l’entitat que realitza el projecte.
On es duu a terme? Actualment el programa
es realitza online. Quan la situació ho permeti
es tornarà a realitzar presencialment.

Programació de febrer per
afavorir un envelliment Actiu
L’Ajuntament presenta la nova programació destinada a les persones majors de
65 anys per al mes de febrer. Es dóna així
continuïtat a l’etapa començada al gener,
amb un nou programa d’Envelliment
Actiu focalitzat sobretot amb propostes
virtuals, a causa de la pandèmia de la
Covid-19. L’única activitat que es continuarà fent de forma presencial serà la
gimnàstica de manteniment.

bé amb un/a mateix/a i amb les altres
persones, així com dur un estil de vida saludable i practicar activitat física regular.
Les diferents propostes es podran seguir
mitjançant els telèfons mòbils, tabletes
u ordenadors, i són a càrrec de professionals destacades del món del teatre, la
música i la televisió. D’aquesta forma, es
podrà seguir connectats/des sense risc
per a la salut.

Les propostes, adreçades a millorar la
salut emocional de les persones majors
de 65 anys, estan organitzades amb tres
pilars de benestar: el dedicat a pensar, a
sentir i a actuar. És fonamental sentir-se

A causa de la situació de pandèmia aquestes activitats poden patir modificacions,
especialment aquelles que estan programades per portar-les a terme de manera
presencial.

ENVELLIMENT
ACTIU

Totes les activitats es portaran a terme de manera online, i es podran visualitzar a l’apartat ‘Activitats i projectes’ de la pàgina:www.gramenet.cat/envellimentactiu
Més informació: envellimentactiu@gramenet.cat

Horaris: de 17 a 19 h (2 tardes/setmana).

Divendres, 5/02 (17 h)
«Nutrició i alimentació: estar
preparat per malalties de l’hivern.
Reforçar defenses»
A càrrec de Meritxell Bansell.

Per a més informació i participació, poseuvos en contacte amb el Punt del Voluntariat, al telèfon 646 058 979 o el correu
electrònic puntvoluntariat@gramenet.cat

Dimarts, 9/02 (10 h)
«Seguretat ciutadana: Consells
de seguretat a la llar»
A càrrec de Mossos d’Esquadra.

Comença la campanya
de preinscripció escolar
al curs 2021/22
Durant el mes de març moltes famílies
de la ciutat estaran immerses en el
procés de triar el centre escolar on
estudiaran els seus fills i filles durant el
proper curs 2021-22. Des de l’Ajuntament
encetem una campanya informativa per
acompanyar aquest procés i resoldre els
dubtes i consultes sobre els centres
escolars de la ciutat.
Aquest curs, donada la situació sanitària,
s’han activat nous canals de comunicació
per oferir tota la informació disponible
sobre preinscripció i matrícula escolar.
Així, durant els propers dies arribarà als
domicilis de les famílies amb fills i filles
que estudiaran P3 i 1r d’ESO una guia
informativa amb orientacions per abordar el procés de preinscripció. A més, a
través del web municipal es podrà accedir
a informació més detallada, com vídeos
tutorials explicatius sobre com presentar
la sol·licitud o bé sobre el calendari orientatiu del procés.
En aquesta edició, les jornades de portes
obertes dels centres educatius seran
virtuals i es podrà conèixer el centre a
través dels diferents materials audiovisuals que s’han dissenyat per a aquesta
campanya.

RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES
I TRASTOS VELLS

93 385 73 12

Dimecres, 10/02 (10 h)
«Els millors petons
de la història del cinema»
A càrrec d'Albert Beorlegui.
Divendres, 12/02 (17 h)
«Maquillatges de Carnestoltes»
A càrrec de Silvia Ferrari.
Dimarts, 16/02 (10 h)
«Lectura a cau d’orella»
A càrrec de Toni Sevilla i Lluïsa
Mallol.

PARTICIPACIÓ
POMPEULAB

Dimecres, 17/02 (10 h)
«El meu Fotopoema familiar»
A càrrec de Núria Pujolàs.
Divendres, 19/02 (17 h)
«Un tour des del sofà»
A càrrec de Lluís Agustí.
Dimarts, 23/02 (10 h)
«Fem memòria»
A càrrec de Maria Rodríguez.
Dimecres, 24/02 (10 h)
«Salut i llibres.
La literatura que cura»
A càrrec de Martí Gironell.
Divendres, 26/02 (17 h)
«L'hora de la màgia»
A càrrec de Jordi Cambras.

Totes les activitats es portaran a terme de manera online i es podran visualitzar mitjançant el Canal YouTube Gramenet: https://www.youtube.com/channel/
UCB75HQFmd8BHBXnwGW5f0kg
Més informació: pompeulab@gramenet.cat

Atenció telemàtica
a entitats locals
Donat que la situació de l’actual pandèmia està afectant la xarxa d’entitats de la
ciutat, l’Oficina d’Assessorament a Entitats (OAE) continua prestant suport de
forma telemàtica. Es tracta d’un servei que
ofereix suport a les associacions i grups
encara no constituïts en aspectes jurídics,
de gestió de les persones i l’àrea econòmica i comptable. Per rebre més informació i
atenció consulteu www.gramenet.cat/oae

Oficina de atención
de la Defensora
La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet ha reducido el servicio presencial en atención a las
medidas sanitarias vigentes, pero continúa
abierta para atender consultas y quejas de
los vecinos y vecinas de la ciudad, siempre
con cita previa. Se puede contactar, en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes,
a través de los teléfonos 93 462 40 12 o
627 709 730 (también por whatsapp) o
por el correo electrónico defensora@gramenet.cat, para organizar una videoconferencia o una entrevista presencial.

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:
Oficina Local d'Habitatge (Gramepark): atén personalment però
només amb cita prèvia.
Contacte: 93 392 47 45 /
informacio@gramepark.cat
• Suport Contra la Violència a les dones:
CIRD (93 466 14 11/690 87 96 15)
i al 900 900 120 (les 24 h, 365 dies)

Divendres, 05/02/21 (18 h) «Chindogu: invents fantastics»
Dissabte, 20/02/21 (11 h) «Potencialitat dels smartphones»
(activitat per realitzar avis/es amb néts/es) També a Zoom.
Dijous, 25/02/21 (18.30 h) «Quadern Íber: activitats interactives»

ESPORTS

Totes les activitats es portaran a terme de manera presencial. Aquest curs de manera excepcional no s’obriran
nous grups o activitats (ni inscripcions, ni llista d’espera), i
la participació estarà limitada als alumnes de l’últim curs.
Més informació: esports@gramenet.cat

Gimnàstica de manteniment
> Poliesportiu Raval: Dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.15 h (4 grups) / Dimarts i dijous, de 9.00 a 12.15 h (6 grups) / Divendres: d'11.15 a 12.00 h
> Poliesportiu La Bastida: Dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15 h (3 grups) /
Dimarts i dijous, de 9.00 a 12.15 h (6 grups) / Divendres: de 9.45 a 10.30 h
> Poliesportiu Juan del Moral: Dilluns i dimecres, de 10.30 a 12.15 h (2
grups) / Divendres: d'11.00 a 11.45 h
> Escola Primavera: Dimarts i dijous, de 18.00 a 18.45 h

Atenció a l’OIAC
només amb cita prèvia
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
Sessions informatives sobre
els ajuts a les microempreses
El Servei de Foment Empresarial
de Grameimpuls organitza per
encàrrec de l’Ajuntament unes
sessions informatives sobre el nou
programa d’ajuts municipals
adreçats a persones autònomes i
microempreses de la ciutat afectats
per la Covid-19. Aquestes sessions
es realitzaran en format virtual els
dies 8 de febrer (de 14.30 a 15.30
h); 10 de febrer (de 17 a 18 h), 15
de febrer (de 14.30 a 15.30 h); 17
de febrer (de 17 a 18 h); 22 de
febrer (14.30 a 15.30 h) i 24 de
febrer (de 17 a 18 h). L’objectiu
d’aquestes sessions és donar a
conèixer el programa i assessorar i
acompanyar a les persones
sol·licitants en la tramitació de
l’ajut. Les inscripcions s’hauran de
fer a través de la pàgina web de
Grameimpuls (www.grameimpuls.
cat, apartat «Formació per a
persones emprenedores»). Més
informació al 93 466 52 24.
Recordem que aquesta línia d’ajuts està
adreçada a subvencionar despeses com
el lloguer, els subministraments, la
quota d’autònoms o el material higiènic
i preventiu, a les microempreses del
territori (amb menys de 10 treballadors/
es) que des del 14 de març de l’any passat
hagin patit algun tancament del seu negoci
arran de la pandèmia. Hi podran optar
molts tipus de negocis com, per exemple,
els bars i restaurants, les botigues de roba,
els centres d’estètica, els gimnasos petits,
els i les professionals autònomes, les parades de mercats ambulants, etc.
Els ajuts són de fins a 1.000 euros
pels negocis que hagin patit un tancament, i de fins a 1.500 euros pels quals
hagin sofert més d’un tancament. Per
exemple, una sabateria només ha tingut
un tancament i un restaurant dos o més
tancaments.

Jove colomenc guanya un concurs a Cornellà

El jove colomenc Alex Carrillo Caravaca, estudiant de primer curs
del CF de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia a
l’institut Esteve Terradas de Cornellà, ha guanyat el concurs «Vine
a l’escola pública de Cornellà» que cada any organitza l’Ajuntament
d’aquesta ciutat. El cartell dissenyat per aquest veí de Santa Coloma
serà la imatge per a la campanya de promoció dels centres educatius
públics de la ciutat de Cornellà, que coincideix amb el període de preinscripció i matrícula pel curs vinent.

Taller sobre fiscalitat

Els dies 9, 11, 16 i 18 de febrer està programada la formació «Aspectes
fiscals i comptables que els autònoms i les autònomes han de conèixer
sobre el seu negoci». El taller es realitzarà en format virtual en horari
de 16 a 18 hores. Les persones interessades han de realitzar la inscripció prèvia a través de la pàgina web de l’empresa municipal Grameimpuls (www.grameimpuls.cat, apartat ‘formació per a persones
emprenedores). Més informació al telèfon 93 466 52 24.

Píndola formativa sobre el CIDO

El catàleg del Servei d’Orientació Laboral en línia de Grameimpuls
incorpora una píndola sobre el Cercador d’Informació i Documentació
Oficials (CIDO). La formació és gratuïta i té una durada aproximada
de 5 hores. L’acció està adreçada a persones que estan en procés de
cerca de feina o bé aquelles que volen millorar la seva ocupabilitat.
Les persones interessades hauran de fer la inscripció a través del web
(www.grameimpuls.cat, apartat «Formació»). Per a més informació o
aclariment de dubtes podeu trucar al 93 466 15 65.
Aquesta campanya d’ajuts és fruit dels
acords inclosos al Pacte local per a la
reconstrucció social, econòmica i cultural
que van signar el passat mes de juliol els
quatre grups municipals (PSC, Ciutadans, ECP i ERC), i forma part també dels
compromisos de gestió que figuren al Pla
d'Acció Municipal 2020-2023 (PAM).
En aquesta ocasió, els fons que
s’invertiran provenen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en concret
del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la
coproducció de serveis per als municipis
(ApropAMB). L’AMB ha atorgat a Santa
Coloma de Gramenet una subvenció per
valor d’1.385.000 € dels quals 750.000
€ es destinaran a aquests ajuts per a les
microempreses de la ciutat.
El termini per presentar les sol·licituds
s’obrirà a mitjans de febrer i s’allargarà dos
mesos.

S’ampliarà l’espai formatiu amb
un hort a tocar de l’hivernacle

Dóna-li la volta! Concurs virtual de truites

El centre de recursos infantil i juvenil Rellotge XXI celebra aquest any, el
dijous 11 de febrer, el seu tradicional concurs de truites i ho fa de forma
virtual. Podeu participar en la modalitat directe o en vídeo. Per rebre les
bases del concurs cal escriure un whatsapp amb la paraula "participo"
al telèfon 660 206 963. Podeu guanyar un dinar, un lot de productes i
molts altres regals. Animeu-vos a donar-li la volta a la truita!.

Propera assemblea anual de l’Agrupació

L’Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma celebrarà la
seva assemblea anual ordinària el 25 de febrer, a les 20.30 h en primera convocatòria, i a les 21 h en segona. Aquesta trobada enguany serà
virtual per motius de seguretat i salut. Es comunica a totes les persones que són sòcies d’aquesta entitat que si estan interessades a assistir
a l’assemblea cal que escriviu un correu electrònic a l’adreça soci@
santacolomatotama.cat i us faran arribar l’enllaç de connexió.

Es dona un nou impuls al ‘Protocol
Santa Coloma Xarxa Violeta’
El «Protocol Santa Coloma Xarxa
Violeta» s’adapta als temps de pandèmia
ampliant la xarxa d’espais violetes per
tota la ciutat amb la incorporació de nous
comerços essencials i de proximitat, com
supermercats, farmàcies i botigues, que
esdevenen espais segurs i de referència on
es poden adreçar les dones davant d’una
possible agressió sexista i des d’on, sempre
que sigui necessari, s’activarà la coordinació amb professionals especialitzades.
Aquest nou impuls s’està portant a terme
gràcies a la incorporació d’un nou equip
de cinc agents liles, que van començar a
treballar el desembre passat, i que reforçarà la comunicació amb els establiments
ja adherits al projecte, i encetarà noves
col·laboracions amb locals i serveis essencials, al mateix temps que els proveirà de
material i formació específica sobre el
Protocol.

L’empresa municipal Grameimpuls
ampliarà els espais formatius amb un hort
que se situarà darrere de l’actual hivernacle ubicat al Recinte Torribera. La Diputació de Barcelona ha cedit a l’Ajuntament
una parcel·la de 1.600 metres per fer-hi un
hort que gestionarà Grameimpuls i que
servirà per continuar el projecte
d’agricultura ecològica vinculat al propi
hivernacle, la Vinya d’en Sabater i l’Escola
de Restauració (ERESC).
Els treballs d’adequació de la parcel·la
aniran a càrrec dels i les alumnes de la
Casa d’Oficis, que també van participar en
l’arranjament de l’hivernacle. Les tasques
de millora estaran supervisades pel tècnic
agrònom de l’empresa municipal. Al futur

hort es conrearan productes de proximitat
i varietats autòctones d’altres països que
són importants en l'àmbit culinari i, que
a més, es poden aprofitar com a matèria
primera als cursos de formació que ofereix
l’Escola de Restauració. Es calcula que
l’espai entrarà en funcionament al març.

Ubicació privilegiada

El futur hort estarà situat en un entorn privilegiat, al Campus de l’Alimentació de la
Universitat de Barcelona ubicat al Recinte
Torribera, on també se situen l’hivernacle
—on es conrea llavors i planter de forma
ecològica—, la Vinya d’en Sabater amb el
projecte experimental enològic i l’ERESC,
equipament singular on es realitza, entre
d’altres, l’especialitat de Sommelieria.

L’objectiu és que la situació actual
d’excepcionalitat no aturi el compromís
de Santa Coloma com a ciutat lliure de
violències masclistes, i es continuï
treballant des de la prevenció i l’eradicació de les
agressions masclistes
i lgtbifòbiques. Ara,
més que mai, el
teixit comercial i els
serveis de la ciutat
esdevenen essencials per aconseguir
trencar l’aïllament
de moltes dones i
promoure que els
carrers de la ciutat
siguin segurs i lliures de
violència masclista.

Funcionament del Protocol
El «Protocol Santa Coloma Xarxa
Violeta» es va activar el novembre del
2019, per crear espais segurs contra les
violències masclistes i lgtbifòbiques. Actualment, més d’un centenar d’establiments i serveis en formen part, com
l’Agrupació del Comerç i la Indústria,
locals d’oci, restaurants, comerços, farmàcies, benzineres, taxis, allotjaments,
grua municipal, servei neteja i agents
cívics nocturns entre d’altres.
Els i les participants s’identifiquen amb
un adhesiu en el qual es pot llegir «Santa Coloma Xarxa Violeta». A més, també
compten amb una infografia explicativa
de com funciona el Protocol d’actuació
als espais d’oci.
Qualsevol persona pot comunicar una
situació de violència: la persona agredida, el personal responsable del local o
altres testimonis. Un cop s’ha comunicat,
el personal de l’establiment centralitza
la intervenció. Si es tracta d’una
agressió greu o molt greu
d’agressió sexual, s’activa el
Dispositiu Especial d’Atenció, trucant a la Policia
Local, qui es desplaça al
lloc dels fets i posa en
marxa la presència dels
recursos i professionals
necessaris. En funció de
la gravetat dels fets es
requereix l’atenció d’urgència i l’acompanyament
psicològic especialitzat.
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agenda
Exposició:
‘Abans i després
de Stonewall’
Dins del programa d’actes del Programa
de memòria històrica d’enguany, del 8 al
12 de febrer, a la Biblioteca del Fondo, i del
15 al 26 de febrer, a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, es podrà veure
l’exposició itinerant «Abans i després de
Stonewall», organitzada per l’entitat
Entenem Santa Coloma.
Els aldarulls de Stonewall van ser una sèrie
de conflictes violents entre la comunitat
homosexual i la policia a la ciutat de Nova
York. “Stonewall”, que és com sovint es fa
referència al seguit d’aldarulls, es considera el punt d’inflexió per als moderns
moviments en pro dels drets de les persones homosexuals arreu del món. Va ser
el primer cop que un nombre significatiu
d’homosexuals s’oposaven a ser arrestats.
L’exposició es podrà veure a peu de carrer, ja que s’aprofitaran les vidrieres de
l’exterior de les biblioteques per exhibir
aquesta mostra.

Concert d’hivern
de sardanes
al Teatre Sagarra

Aquest diumenge 7 de febrer, a les 18
hores, tindrà lloc el tradicional Concert
d’hivern, que organitza l’Associació pro
Aplec i Amics de la Sardana del CEP. Hi
actuarà la Cobla contemporània, amb la
participació de la Colla creixent de Canet
de Mar, que presentarà un programa
musical amb quatre àmbits: contemporanis 9, amics contemporanis, confinats i de
festa major. Aquest concert és possible
amb la col·laboració de la Generalitat, la
Diputació de Barcelona, la Confederació
sardanista de Catalunya i l’Ajuntament.

Pròxims tallers virtuals
sobre reciclatge
‘Millor que nou, reparat’
Donada que la programació de tallers
presencials als Centres Cívics i Casals s’ha
vist afectada per la situació de la Covid-19 i
per tal de continuar donant recursos a la
ciutadania, des del Departament de Centres
Cívics i Casals es continuen oferint tallers de
manera virtual, fins que la situació permeti
la realització dels mateixos presencialment i
als diferents espais de la ciutat.
Per això a partir d’aquest mes de febrer i fins al juny, l’Ajuntament amb la
col·laboració del Departament de Residus
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
posa en marxa un seguit de tallers virtuals
sobre reciclatge de diferents àmbits: manteniment i estalvi, cuina d’aprofitament,
tèxtil, informàtica i electrònica...on es
podrà aprendre i fomentar la reutilització dels recursos. El tema en conjunt és
«Millor que nou, reparat». Inscripcions i
informació en aquest correu:
ccivicsicasals@gramenet.cat

Concurs virtual del Carnaval
Donada l’actual situació sanitària
produïda per la Covid-19, no es podrà dur
a terme l’habitual rua de Carnaval. En el
seu lloc, el Rei Carnestoltes convoca un
concurs virtual, obert a la participació de
tots els colomencs i colomenques.

Club de lectura
i debat online sobre
els drets humans

Des d’avui i fins al dilluns 15 de febrer,
les persones que vulguin participar-hi
podran enviar fotografies o vídeos amb
les seves disfresses. El dia 17, Dimecres
de Cendra, es presentarà al canal Ikonograma un vídeo recopilatori.
La Comissió de Festes valorarà les disfresses en les següents categories: «La més artística», «La més original» i «La més marxosa». Els premis tenen un caràcter simbòlic
i consisteixen en un diploma certificant la
victòria en la categoria respectiva.

Més informació a: www.gramenet.cat/
carnaval2021. Podeu accedir a Ikonograma, el canal cultural municipal a YouTube, a www.gramenet.cat/ikonograma

El Consell de les Dones tracta els
primers projectes feministes del 2021
El plenari del Consell Municipal de les
Dones per a la Igualtat es va celebrar el 2
de febrer de forma virtual, amb un ordre
del dia carregat de projectes feministes
per a la ciutat.

fortes i a omplir l’espai virtual i les xarxes,
sense renunciar, en la mesura del possible a
l’espai públic i el seu valor simbòlic”.

Un cop informat sobre l’atorgament a
l’Ajuntament de Santa Coloma del «Distintiu per a la igualtat de Gènere SG City 5050» com a ciutat “capdavantera”, el plenari
va validar el procés per incorporar al nou
Pla d’Igualtat Municipal els compromisos
adquirits amb l’atorgament d’aquest distintiu. I és que aquest certificat també avalua
les accions futures a les quals es comprometen els consistoris durant els pròxims dos
anys (temps de validesa del distintiu).

El Consell de les Dones es reuneix entre
dues i tres vegades a l’any, i està compost
per representants de grups de dones i
entitats feministes de la ciutat, regidores
dels grups polítics amb representació a
l’Ajuntament, i també es dóna una participació (menys formalitzada) de dones a
títol individual. El darrer ple es va celebrar,
també de forma virtual, el passat setembre.

Posteriorment, es va retre compte dels
grans projectes que, des de La CIBA, es
posen en marxa a la ciutat durant aquest
primer trimestre de l’any: el Cicle anual
«Republicanes, la conquesta de la ciutadania», que tot just va començar el passat
3 de febrer i que s’allargarà fins al 27
d’octubre; l'adhesió de Santa Coloma al
projecte #NomoreMatildas, impulsat per
l'Associació de Dones Científiques i Tecnòlogues; les Jornades «Dissentir per a ser
lliures». Una aproximació a les violències
sexuals, que se celebraran el 19 i 20 de febrer, i el Projecte «La CIBA amb Tu», amb
la incorporació d’un equip d’agents liles.

Jornades 8 març

Finalment, es va donar el tret de sortida a
l’organització de les properes Jornades Feministes del 8 de març, amb una crida “a ser

Consell de les Dones per a la Igualtat

Amb l’objectiu de fer visible la presència i
diversitat de les dones, fomentar i incrementar la seva participació en tots els
nivells i àmbits socials, l’Ajuntament de
Santa Coloma ha potenciat el Consell Municipal de les Dones, constituït el juny de
2002, després de tot un procés de participació amb les entitats de la ciutat.
El Consell de les Dones és un òrgan
consultiu i informatiu de l’Ajuntament, i
també d’assessorament i redacció de propostes i plans d’actuació, per fer efectiu
el principi d’igualtat home-dona en tots
els àmbits de la vida política, econòmica,
cultural educativa i social de la ciutat.
El Consell de les Dones, per decisió del
plenari celebrat el 30 de novembre del
2011, va passar a denominar-se Consell de
les Dones per a la Igualtat.

Està oberta la inscripció a la segona
sessió del Club lectura sobre Drets
Humans que organitza l’ONG Grup
Eirene. En aquesta ocasió es debatrà al
voltant del llibre Viatge al País dels Blancs,
d’Ousman Umar, i es comptarà amb la
participació de l’autor. Les persones
interessades poden inscriure’s a clublecturaddhh.wordpress.com. És una activitat
online.
El debat sobre el llibre serà el 9 de març,
però de manera prèvia es facilitarà a
cadascuna de les persones participants
el llibre per tal que el puguin llegir.
Aquest cicle de lectures i debats forma
part del programa d’activitats per a la
sensibilització i la justícia global que des
de l’Ajuntament es promouen i es donen
suport en aquest 2021.
Més informació a:
mariona.grupeirene@gmail.com.

Nueva sesión
del ‘Cuéntame’
del Pompeu Lab
Más de cien personas han participado ya
en el juego online del Pompeu Lab sobre las
décadas más prodigiosas de nuestra vida.
Jugar es tan fácil como pinchar un enlace a
una página web y tener a mano un
smartphone; no hay que ser un experto/a
ni en informática ni en cada década que
revisitamos. La próxima sesión será hoy
viernes 5 de febrero a las 18.30 h. Inscripciones en pompeulab@gramenet.cat o en la
web www.gramenet.cat/pompeulab.

Servicio de comedor
los domingos
para la gente mayor
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs,
situado en la rambla de Sant Sebastià,
46, ha ampliado el servicio de comedor
diario para personas mayores también
a los domingos, con comida casera y a
buen precio.

Concentración,
el lunes 8 de febrero,
por las pensiones

R eobert el Complex esportiu Duet Can Zam

El passat dia 1 de febrer ha reobert el complex esportiu Duet Can Zam, al 30% del seu
aforament habitual. Es posa a disposició de la ciutadania la seva piscina coberta, circumstància que ha permès la tornada als entrenaments de les nedadores i nedadors de
l’Associació Natació Gramenet. Alhora, també s’ofereixen les pistes de pàdel exteriors de
la instal·lació, el que també ha propiciat el reinici de les sessions de treball de les jugadores i jugadors del Club Pàdel Santa Coloma.

El lunes 8 de febrero, a las 11 horas,
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma de Gramenet hacen una
nueva llamada a participar en la concentración que organizan en la plaza de la
Vila, por la defensa del sistema público
de pensiones y los servicios públicos para
gente mayor.
Se recuerda a todas las personas que
deseen participar que mantengan la
distancia física de seguridad y que usen
mascarilla.

