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En 2020, las actuaciones del equipo de serenos
y serenas se cuadriplicaron en relación al 2019
El año pasado realizaron 69.679 acciones,
a pesar de la pandemia del Covid-19

El 63% estuvieron vinculadas a la detección de incidencias
en el ámbito de la limpieza y los residuos
FUNCIONES DESTACADAS
Atención a las personas que puedan
encontrarse perdidas o desorientadas
Acompañamientos nocturnos
Detección de personas sin hogar
Control de parques, plazas y calles, para que
se mantenga una actitud cívica
Orientación a turistas
Control del buen funcionamiento del alumbrado
público y del buen estado del mobiliario urbano
Detección de muebles/andróminas abandonos
Chequeo de establecimientos y vehículos

Este mes de marzo, el Servicio de los y las serenos cumple
dos años de funcionamiento, y el balance es muy positivo en
todos los sentidos. Durante el último año han realizado
69.679 acciones, cuatro veces más que en el mismo periodo
del año anterior, a pesar de haber tenido que suspender su
actividad dos meses debido a la pandemia.
El 63% de las acciones realizadas en 2020 estuvieron
vinculadas a la detección de incidencias en el ámbito de
la limpieza y los residuos, especialmente al abandono
de muebles y trastos viejos; un 34% a la detección de
incidencias en el espacio público (iluminación, mobiliario urbano, ruidos, etc.) y un 11% al soporte directo a la
ciudadanía (acompañamientos, orientación, etc.).
Por otro lado, este equipo ha sido ampliamente aceptado y valorado por las y los colomenses, que agradecen
su presencia por las noches, así como los servicios que
realizan. También por algunos consistorios de otras
ciudades, que han pedido asesoramiento al Ayuntamiento de Santa Coloma.
La pandemia ha hecho que hayan tenido que ir adaptando
su trabajo a los cambios que se han ido producido. Durante
la desescalada, por ejemplo, ayudaron a vaciar el parque
fluvial a su hora de cierre, así como a controlar a los grupos
y evitar el incumplimiento de las normas del Procicat.

Dos años
con los y las
serenos

Proyecto social
Es un proyecto social de ocupación, impulsado por el
Ayuntamiento, y destinado a personas mayores de 45
años y en situación de paro de larga duración. Está gestionado por la empresa municipal Grameimpuls, en el marco
del Plan de Ocupación Local, y da trabajo a 18 personas.
Los planes de ocupación duran un año, por lo que este mes
de marzo ha empezado a trabajar la tercera promoción de
personas en situación de paro que se benefician del proyecto.

Características del servicio
Se caracteriza por su funcionamiento nocturno, y la condición
social y de coordinación operativa con los servicios de vía
pública, así como con los cuerpos de seguridad y emergencias.
Reciben una amplia formación antes de incorporarse, y
uno de sus principales objetivos es crear entornos de
confianza y dar sensación de seguridad y tranquilidad durante las noches. En ningún caso sustituyen a los
cuerpos de seguridad. Son fáciles de identificar porque
llevan chalecos amarillos en los que pone ‘SERENO’.
Contacto: 674 213 777 (de 23.30 h a 6.30 h)

BALANCE DE ACTUACIONES 2019/2020
2019

2020

1.456
406
1.862

531
1.643
2.179

SOPORTE DIRECTO A LA CIUDADANÍA
Atención directa
Acompañamientos
TOTAL

DETECCIÓN DE INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
Iluminación
Mobiliario urbano
Señales
Parques y jardines
TOTAL

401
987
336
226
1.950

1.217
13.308
5.885
3.331
23.798

DETECCIÓN DE INCIDENCIAS SOBRE LIMPIEZA/RESIDUOS
Abandono de muebles y trastos viejos
Carros con chatarra abandonados
Residuos especiales
Sacos de escombros
TOTAL
TOTAL ACUMULADO

7.663
103
152
441
14.628

41.414
241
744
1.303
43.702

18.440

69.679

Con la puesta en marcha del servicio de los y las serenos Santa Coloma se convirtió, hace ahora dos años, en ciudad pionera y en modelo seguido por ciudades de todo el país. Como equipo de gobierno y como alcaldesa, sentimos orgullo
con los resultados tan positivos que ha comportado este proyecto para los vecinos y vecinas en solo dos años de vida.
Por una parte, hay que destacar que los y las serenos han ayudado a crear entornos de confianza en los diferentes barrios gracias a la estrecha colaboración diaria con los cuerpos de seguridad —Policía Local, Mossos d’Esquadra— y los
servicios municipales y de emergencias; han incidido en la mejora de la sensación de seguridad, así como en el fomento de actitudes corresponsables de los y las colomenses en favor del espacio público.
Este proyecto nos ha ayudado a cumplir un doble objetivo, social por una parte, en cuanto al fomento de la ocupación
en la ciudad, sobre todo de aquellas personas con más problemas a la hora de acceder al mercado laboral; por otra, de
promoción de la confianza, convivencia ciudadana y civismo. A través de los Planes de Ocupación municipales, hemos
podido contratar a 18 colomenses mayores de 45 años que estaban en paro de larga duración. Pero además, el equipo,
con su labor nocturna de detección de incidencias en ámbitos como la limpieza, los residuos, el abandono de muebles y
trastos viejos y el apoyo directo a la ciudanía —en cuanto a acompañamiento y orientación a los vecinos y vecinas por
las noches— han incidido en una mayor tranquilidad y confianza en aquella ciudadanía que debe salir de casa o volver
a sus hogares en la franja nocturna o de madrugada.

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

Cabe recordar que la seguridad es integral y no solo está vinculada a la acción policial y a la prevención de los delitos,
sino que está estrechamente unida a tener una ciudad cuidada y ordenada, una ciudad bien iluminada, y donde los y
las colomenses practiquen el civismo, la buena vecindad. ¡Por muchos años Santa Coloma Serena!

www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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anunci
la ciutat
El Ple facilita l’accés dels joves a l’habitatge i
aprova la reducció de tarifes per als mercats
abonades l’any 2019, i les taxes que han
de pagar els concessionaris dels mercats
municipals (Sagarra, Singuerlin i Fondo) es
reduiran en un 10% respecte a les del 2020.

Manifest del 8 de març

El Ple ha ratificat en forma de declaració
institucional el Manifest del Dia Internacional de les Dones del Consell de les
Dones per a la Igualtat.
Aquest manifest reclama lideratges feministes per a impulsar unes polítiques públiques més inclusives i justes que permetin
afrontar les crisis i el canvi de paradigma
patriarcal que la societat reclama, i acabar
amb qualsevol forma de discriminació a la
qual s'enfronten les dones en els diferents
àmbits de la vida pública i privada.

Mocions aprovades
Al Ple ordinari de març, celebrat el passat dilluns 22, s’ha donat llum verda a la
modificació del PGM per a dotar de nous
habitatges per a joves al Complex Oliveres. D’altra banda, s’ha aprovat la reducció de les tarifes a aplicar als mercats
municipals i als de venda no sedentària,
s’ha fet una declaració institucional que
ratifica el Manifest del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, i s’ha aprovat
una moció que reclama la revalorització
anual de les pensions d’acord amb un
IPC real.

Els nous habitatges es destinaran a règim
de lloguer assequible per a joves, per facilitar a aquest col·lectiu l’accés a l'habitatge i
la seva emancipació dins la ciutat. En total,
seran 2.475 m2 que possibiliten la construcció d’entre 16 i 20 habitatges, mentre que
entre 200 i 500 m2 seran espais comuns.

Habitatges per a joves a Les Oliveres

R educció de tarifes per als mercats

El Ple ha aprovat de forma provisional la
modificació del Pla General Metropolità
(PGM) per a l’obtenció d'habitatge dotacional per a joves al Complex Oliveres.
L’objectiu principal és ampliar els usos de
l’equipament per tal d´aprofitar una part
de l’edificació sense ús, situada sota el
camp de futbol, a allotjament per a joves,
amb la possibilitat de destinar la planta
baixa a estances ocasionals com residència per a estudiants o esportistes.

Serà la primera promoció d’aquest tipus
destinada a joves a Santa Coloma. Donada
la necessitat d’aquest tipus d’habitatge públic, s’ha canviat el planejament inicial que
preveia una residència per a esportistes.
El Ple ha aprovat definitivament, en les
ordenances fiscals de l’exercici 2021, les
noves tarifes a aplicar als mercats municipals i als de venda no sedentària. La majoria estan incloses al Pacte local per a la
reconstrucció econòmica, social i cultural,
aprovat per unanimitat pel plenari.
Concretament, per aquest any 2021, les
tarifes a pagar per les “parades” de venda
no sedentària seran un 50% inferiors a les

Entre les mocions aprovades, destaca la
presentada pel Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) de suport a la Plataforma SOS-Gent Gran Marea Pensionista
Gramenet en defensa de les pensions públiques, en la que es demana
al govern central, entre altres qüestions,
que es garanteixi per llei la revalorització de les pensions d’acord amb l’IPC real
i anual, i la realització d'una auditoria
dels comptes de la Seguretat Social,
perquè “la ciutadania tingui una imatge
fidedigna de la situació d’aquest ens”.
També s’ha donat llum verda a una moció del PSC per aprofundir en els drets
de les persones transsexuals i desestigmatitzar la diversitat transgènere
combatent la misogínia patriarcal.
Altres mocions aprovades demanen
la preservació de l’ordre públic
democràtic i suport pels Mossos
d’Esquadra –presentada pel PSC– i la
millora de la Xarxa de Vigilància
Metropolitana de contaminació
atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, presentada per PSC i ERC.

Sessió de retorn i presentació del PHL
El dimarts 13 d’abril a les 18 h tindrà lloc l’acte
de retorn del procés participatiu i presentació
del projecte de Pla Local d’Habitatge. La sessió,
que presidirà l’alcaldessa Núria Parlon, es realitzarà via telemàtica a través de la plataforma
Zoom i es retransmetrà en directe pel Canal
Gramenet de YouTube: www.youtube.com/
canalgramenet
Els documents de treball ja es poden consultar
al web municipal a https://www.gramenet.cat/
es/sites/pla-local-dhabitatge/
Les persones interessades a estar directament
presents en la reunió a través de la sala Zoom
hauran d’inscriure’s a través del correu
part.ciutadana@gramenet.cat i rebran el corresponent enllaç d’accés.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de
data 3 de novembre de 2020, va aprovar inicialment el Projecte de Telecomunicacions, per la
connexió de 4 nous emplaçaments a la xarxa
corporativa municipal de fibra òptica.
L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació
pública, per un termini de 30 dies hàbils, exposat
al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, des del
dia 30 de desembre de 2020 fins el 12 de febrer de
2021, i publicat al BOP, en data 30 de desembre 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 l’article 37 del
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació
al mateix durant el període d’informació pública,
es fa públic de conformitat amb l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Contra l’anterior aprovació, que esgota la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos,
a comptar des del dia següent de la publicació
d’aquest anunci a l’últim diari (BOP i DOGC).
Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent de la publicació
d’aquest anunci a l’últim diari. (BOP i DOGC)
No obstant això, es podrà interposar qualsevol
altre si es considera convenient
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 23
de març de 2021, es va aprovar inicialment les
Bases reguladores de l’activitat de casals infantils
d’estiu en el període de vacances escolars de l’any
2021, des del 28 de juny al 30 de juliol.
La mateixa Junta de Govern Local va acordar publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el tauler d'anuncis
de la Corporació, al Full informatiu municipal
“L’Ajuntament informa”, al web municipal, així com
una referència d'aquest edicte en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a fi que en el termini
de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà hàbil de
la darrera inserció de l'edicte en el BOPB, tauler
d'anuncis i DOGC, les persones interessades puguin
examinar l'expedient i fer les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin oportuns.
Les Bases reguladores de l’activitat de casals infantils
d’estiu en el període de vacances escolars de l’any 2021,
des del 28 de juny al 30 de juliol, s’entendran aprovades
de manera definitiva si no es presenta cap al·legació,
reclamació i/o suggeriment en aquest període.
Aquestes Bases, així com la resta de documentació,
es poden examinar al Servei de Recursos de l’Àrea
d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i
Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Plaça de la Vila, 1, planta 1a), de dilluns a
divendres, de 9:00 a 13:00 hores, telèfon 93 462 40
63, i a la web municipal: www.gramenet.cat.

SOS Gent Gran suspende la
concentración de todos los lunes a las
11 h en defensa del sistema público de
pensiones hasta el 12 de abril, en el que
realizarán la manifestación del primer
lunes de mes, desde la plaza de la Vila a
plaza Cataluña (Can Mariner), al ser el 5
de abril festivo en Cataluña.

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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breus

la ciutat
Jornada de portes obertes
al Pavelló Poliesportiu Nou

Curs de cuina a l’Escola de Restauració

L’empresa municipal Grameimpuls, a través de l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC), impartirà del 19 d’abril al 28 de setembre el curs «Operacions bàsiques de cuina». La formació, adreçada a
persones en situació d’atur, té una durada de 390 hores. Al llarg de
la formació, les persones participants aprendran a preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i aplicar tècniques i normes
bàsiques de manipulació i conservació d’aliments. L’horari del curs
és de 15 a 20 hores. Cal fer inscripció a través de la pàgina web de
Grameimpuls (www.grameimpuls.cat). Per a més informació:
93 466 15 65 o 93 466 57 84.

Donación de ropa al Grupo Maria Auxiliadora

La entidad Grupo Maria Auxiliadora de Santa Coloma de Gramenet
es la única en la ciudad que dispone de ropa de segunda mano para
entregar a las personas que más lo necesitan y vienen derivadas
de los Servicios Sociales. Cada día la ropa se trata con ozono y tan
solo es manipulada por las personas voluntarias, que realizan la
recepción, clasificación y distribución. Quienes tengan ropa que no
utilicen la pueden llevar a esta entidad, en la calle Safaretjos,8, de
lunes a viernes de 16 a 19 h.
Aquest dissabte, 27 de març, d’11 a 14 h i
de 17 a 19 h es realitzarà una jornada de
portes obertes amb visites guiades al
Pavelló Poliesportiu Nou, per mostrar tots
els espais que s’han renovat. Es seguiran
estrictament les mesures sanitàries establertes arran de la pandèmia de la Covid-19.
L’objectiu del projecte ha estat resoldre
les problemàtiques relacionades amb
l’antiguitat de l’equipament (va ser inaugurat el 1977) i adaptar-lo a la nova normativa

de competició de la Primera Divisió de
futbol sala, per tal que pugui seguir sent el
pavelló del club Industrias Santa Coloma. A
més, s’han aportat millores en l’evacuació,
l’optimització de l’aforament, l’accessibilitat
universal al 100% i la funcionalitat.
El Pavelló Nou és el més utilitzat de la ciutat, sent l’espai habitual d’entrenament i
de competició de 17 entitats colomenques,
que representen a més de 500 persones
usuàries al dia (més de 150.000 l’any).

Nou espai verd i ornamental
a la rotonda de Llorenç Serra
Dimarts passat, 23 de març, es va procedir a la plantació de diferents espècies
arbustives a la rotonda de Llorenç Serra,
que incrementen l'espai verd i ornamental
d'aquest punt neuràlgic de la ciutat, a la
confluència del Passeig de Llorenç Serra i
el de Salzereda.
Les espècies plantades son la Dimorphoteca
ecklonis (margarida del cap), Lavandula
stoechas (cap d'ase), Leptospermum scoparium, Felicia amelloides (margarida blava) i
Salvia x jamensis 'Nachtvlinder' (salvia púrpura). Son espècies arbustives de diferents
altures amb baix requeriment hídric, adaptades al clima mediterrani i que tenen especial
valor ornamental per la seva floració.
La introducció d'espècies amb flor millora
substancialment la biodiversitat urbana de

pol·linitzadors, sobretot en les zones properes a l'entorn de l'espai natural del Riu
Besòs. A part, aquestes plantes tenen en
comú, també, que la coloració de les seves
flors és en tons liles i han estat plantades
per espècies en grups amb forma orgànica,
millorant, de manera important, el paisatge urbà en aquest espai.

S’iniciaran les obres per pavimentar
el carrer Mossèn Jacint Verdaguer
Actuacions previstes
El 29 i 30 de març es duran a terme les
obres de pavimentació del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer, entre les avingudes
Generalitat i Santa Coloma, on es reforçarà la capa de rodament a tota la superfície de la calçada (1.260 m2).
Les patologies d’aquest carrer son diverses: hi ha zones on el paviment està
malmès, presentant pell de cocodril
i flonjalls de forma puntual a la seva
superfície, que indiquen que la totalitat
del paquet de ferm està deteriorada i fatigada en un grau important, i en altres
zones puntuals només presenta pèrdues
de material de la capa de rodament i
esquerdes superficials.

Feines prèvies: Prohibició
d’estacionament, delimitació de la zona
d’obres.
Senyalització dels desviaments que
corresponguin.
Recrescut de tapes de registre en
calçada. Substitució de tapes i
embornals.
Fresat i demolició de paviments,
sanejament de calçades.
Aglomerat de les diferents capes de
trànsit amb mescla bituminosa en
calent.
Pintura de la senyalització
horitzontal.
INVERSIÓ: 30.300 €

Newsletter de recursos per a entitats

L'Oficina d'Assessorament a Entitats recentment ha estrenat una nova
eina per a donar suport a les entitats de la ciutat davant la situació
de pandèmia. Es tracta d'una newsletter que, de forma quinzenal,
s’envia a través de whatsapp amb recursos útils en aquests moments
d'incertesa. Les organitzacions i grups amb inquietuds de constituirse com a tal que tinguin interès a rebre'l, han de subscriure's a
www.gramenet.cat/newsletteroae. Més informació: 649 384 344

Es convoca el XVI Premi de Recerca
per a la Pau i el Premi Joan Gomis
La Fundació Solidaritat de la Universitat
de Barcelona, en col·laboració amb l’IDPICE (Institut de Desenvolupament Professional UB), convoca la setzena edició del
Premi de Recerca per a la Pau, a què es
poden presentar treballs de recerca de
batxillerat que hagin fet estudiants matriculats als centres educatius catalans durant
el curs 2020-2021 i que tractin alguna
qüestió relacionada amb la cultura de pau.
Des del curs 2014-15, s’atorga conjuntament
amb el Premi Joan Gomis de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, que guardona el millor treball de recerca per a la pau
d’estudiants d’aquest municipi. Enguany, el
guardó de l’Ajuntament consistirà en una
aportació de 300 € i un diploma, que es lliurarà el mes de juny.

Per optar a la present edició dels guardons, els treballs es poden presentar a la
Fundació Solidaritat UB fins al 16 d’abril
del 2021. Més informació: cooperacio@
gramenet.cat / recercapau@ub.edu.

Campanya d’Integramenet per recaptar
fons per a una grua de transferència
La Fundació Integramenet ha engegat una
campanya de captació de fons per adquirir
una grua de transferència per persones amb
mobilitat reduïda. Aquest equipament
s’instal·larà a l’aula de formació de serveis
d’atenció domiciliària (SAD) de la Fundació
per formar treballadores i treballadors, en
situació de risc social, en l'àmbit dels SAD.

portar a l'usuari/ària del llit a la cadira, de
la cadira a la butaca, etc. Són una eina perquè cuidadores i cuidadors tinguin cura
de si mateixos, física i emocionalment, per
evitar lesions, mals d’esquena, etc. i així
oferir una millor atenció a les persones
sense mobilitat o amb mobilitat reduïda.
Aquesta grua suposa un cost d’uns 500 €.

Les grues de transferència serveixen per
realitzar les mobilitzacions, ajuden a

Per a col·laborar o més informació:
integramenet.org

Horaris de les biblioteques a Setmana Santa
A partir del dilluns 29, les quatre
biblioteques municipals de Santa Coloma
modifiquen els seus horaris habituals amb
motiu de la Setmana Santa. El Dijous Sant
–dia laborable- no obriran a la tarda, i el
Divendres Sant i el dissabte 3 romandran
totes tancades. Recuperaran els seus
horaris habituals el dimarts 6 d’abril.
Aquests son els horaris de cara a la setmana vinent:
Central
· Dilluns 29: de 15.30 a 20.30h
· Dimarts 30: de 10 a 14h i de 15.30 a
20.30h
· Dimecres 31: de 15.30 a 20.30h
· Dijous 1: de 10 a 14h

Singuerlín
· Dilluns 29: de 15.30 a 20.30h
· Dimarts 30: de 15.30 a 20.30h
· Dimecres 31: 10 a 14h/15.30 a 20.30h
· Dijous 1: de 10 a 14h
Can Peixauet
· Dilluns 29: de 15.30 a 20.30h
· Dimarts 30: de 15.30 a 20.30h
· Dimecres 31: de 15.30 a 20.30h
· Dijous 1: de 10 a 14h
Fondo
· Dilluns 29: de 15.30 a 20.30h
· Dimarts 30: de 15.30 a 20.30h
· Dimecres 31: de 15.30 a 20.30h
· Dijous 1: de 10 a 14h
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agenda
Actividades Semana Santa
La Cofradía de la Vera Cruz y Mª. Stma.
de Los Dolores ha organizado las siguientes
actividades con motivo de la Semana Santa:
26 de marzo (19.30 h). La imagen de la
Virgen de los Dolores presidirá las celebraciones: Participación. Vía Crucis parroquial. Plegaria. Toma de posesión de la
Nueva Junta. Acto de recepción y jura de
los nuevos hermanos. Presentación videodocumental de la Hermandad.

Flamenc-ON tanca amb un concert
exclusiu de Miguel Poveda al Sagarra
Sense fronteres de gènere i amb la llibertat com a bandera, Poveda ha passejat els
seus diferents espectacles per mig món
i ha recollit el reconeixement que li ha
atorgat la crítica i el públic amb gratitud i
la senzillesa que el caracteritza.

28 de marzo (12 h). Misa cofrades. La
imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén
“La Borriquita” estará todo el día expuesta
en el altar Mayor, presidiendo las eucaristías y bendiciones de ramos de la jornada.

Entrades exhaurides. El concert es podrà
seguir per streaming a: www.flamencon.es

P'allá y P'acá’

1 de abril (21.30 h). Acto cofradía, después continuará en la calles.

Demà, dia 27 de març a les 17 h, Juan
Ramón Caro presenta el seu espectacle «Delicatessen», acompanyat de les
artistes de la talla de Antonia Contraras,
David Domínguez, “El Duende”, Toni
Moñiz y El Salao. Previament actuarà el
Niño Martín (guanyador del Certamen
Internacional de Guitarra Flamenca de
L´Hospitalet).

2 de abril (18 h). Misa (Junta y Hermanos que quieran asistir).
La Cofradía organizará una recogida de
alimentos durante los días de Semana
Santa destinada a Cáritas Parroquial.

Envelliment Actiu
programació d'abril online
Dimarts 6 (10 h) Seguretat Ciutadana.
Col·laboració MOSSOS D’ESQUADRA.
Dimecres 7 (10 h) Quadern iber.
Col·laboració POMPEU LAB.
Divendres 9 (17 h) Gimnàstica de
manteniment. Col·laboració ESPORTS.
Dimarts 13 (10 h) Música de
pel·lícules: cinema romàntic (especial
Dia internacional dels Petons).
Dimecres 14 (10 h) Creacions: Roses
de Sant Jordi per a tots i totes
Divendres 16 (17 h) Cuinar unes
postres de Sant Jordi
Dimecres 21 (10 h) Et recomano
(especial avi/a-net/a)
Divendres 23 (17 h) Avui és Sant
Jordi: Et recomano... (especial dia
mundial del llibre i drets d’autor).
Dissabte 24 (17.30 h) L’ENVELAT A
CASA TEVA! Directe online amb preinscripció

Aquest cap de setmana acaba la segona
edició del Festival Flamenc-ON a Santa
Coloma amb l’espectacle «Íntimo», del
cantaor Miguel Poveda, al teatre Sagarra
(26 de març, 18 h). Demà, als jardins
de Can Roig i Torres hi haurà concert
flamenc i després, cloenda oficial a
l’interior de l’Auditori.
L’espectacle «Íntimo» és una formació
clàssica flamenca on Miguel Poveda
fa un recorregut a tota la seva carrera,
acompanyat d’un gran elenc de músics. El cantaor reinterpreta de manera
magistral, adapta clàssics a un format
típicament flamenc, sense oblidar el
segell característic que Poveda impregna en cadascuna de les seves interpretacions.
El flamenc del nou segle no es pot
entendre sense Miguel Poveda. El seu
espectacular timbre i quejio fa tremolar
els fonaments més arrelats del flamenc

per adaptar-se a la seva veu i formar
notes i cançons d’ahir i d’avui, donant-li
un sentit únic a l’espectacular capacitat
d’interpretar cada cançó o poema.
La veu de Miguel Poveda és la definició
perfecta de sentiment, estructura cada
matís per arribar a racons inhòspits del
receptor. És arriscada en la seva entonació i forta en la seva mesura. Al llarg
d’aquests 30 anys, ha sabut madurar amb
elegància i fer que les cançons creixin
amb ell.
Aquest artista, Premi Nacional de Música
de 2007, Premi Nacional de Cultura
2011 de Catalunya, Premi de la Càtedra
de Flamencologia de Jerez, Medalla
d’Andalusia el 2012 i fill adoptiu de Sevilla i la seva província, fill predilecte de
Badalona, entre molts guardons més, ha
sabut construir la seva carrera amb amor,
constància, esforç i sota la inspiració dels
grans de la música.

Santa Coloma s’adhereix a ‘L’Hora
del planeta’ contra el canvi climàtic’

Dimarts 27 (10 h) Del paper a la pantalla!

terraqui d’heli que s’hi haurà instal·lat
prèviament a la plaça, el mateix dia 27.

Dimecres 28 (10 h) Descobrim les flors
silvestres i alguna cosa més...

Es convida a la ciutadania a què també
apagui els llums en una acció mundial
per prendre consciència que les accions
quotidianes son part de la solució de les
conseqüències del canvi climàtic.

Divendres 30 (17 h) Nutrició i
alimentació: preparar-se per l’arribada
de la primavera
Més informació:
www.gramenet.cat/envellimentactiu

Concentració
contra els feminicidis

«L’Hora del Planeta» és un esdeveniment
internacional organitzat per World Wide
Fund for Nature (WWF) que se celebra
l’últim dissabte del mes de març de cada
any, i que consisteix en una apagada
elèctrica voluntària, en què es convida
a ciutats, organitzacions i ciutadania a
apagar els llums.

El 6 d'abril (20h) tindrà lloc una concentració a la plaça de la Vila contra les
violències masclistes, respectant totes
les mesures sanitàries de seguretat.
La reflexió sobre el tema l'ha fet un grup
d'alumnes de 3r de l'ESO de l'Institut
Les Vinyes. L’organització és a càrrec de
Dones per l’Eradicació de Tot Tipus de
Violències.

Amb aquest esdeveniment es vol conscienciar a la societat sobre la necessitat
de prendre mesures per lluitar contra el
canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Hi participen gairebé 200 països, que
en les darreres edicions van apagar més
de 17.000 monuments i edificis emblemàtics.

L’Ajuntament de Santa Coloma
s’adhereix un any més a «L’hora del
planeta», que se celebrarà demà dissabte,
27 de març, de 20.30 a 21.30 h, quan
s’apagarà l’enllumenat de l’Ajuntament i
les lluminàries grans de la plaça de la
Vila. També s’apagarà la llum del globus

I a les 18.30 h, velada de cant a càrrec
dels i les artistes “El Purili”, Miriam Vallejo, David Coronel i Ana Brenes.

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.

Atenció a l’OIAC
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h,
només amb cita prèvia, que es pot demanar al telèfon 93 462 40 90*.
Més informació a: 93 462 40 09/40
* Si no podeu acudir a la cita que ja teniu acordada, anul·leu-la trucant al mateix telèfon.

