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Retorn a les classes amb 14.974 alumnes
d’educació infantil, primària i secundària
L’Ajuntament destina 1.060.711 € en millores als
centres i per alleugerir la despesa de les famílies

El president de la Generalitat, Pere Aragonès,
inaugurarà oficialment el curs a l’Escola Tanit

Dilluns, 13 de setembre, es posa en marxa el curs escolar
2021-22 encara sota els efectes que es deriven de la
pandèmia. Enguany, a Santa Coloma de Gramenet hi
haurà un total de 14.974 alumnes distribuïts de la següent
manera: 3.022 nens i nenes a educació infantil (P3, P4 i
P5), 6.741 escolars d’educació primària (de 1r a 6è), i 5.211
alumnes d’ESO.

INICI DEL
CURS ESCOLAR
2021-22

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d’Educació, Josep González-Cambray,
l’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, i altres autoritats,
donaran per inaugurat el nou curs escolar amb una visita a
l’Escola Tanit de Santa Coloma (10.30 h)

Entorns escolars segurs
Aquest curs es dona el tret de sortida al projecte
«Camins Escolars» a la ciutat, amb l’objectiu de proporcionar a l’alumnat uns itineraris segurs i còmodes en els
trajectes de casa a l’escola.
S’implementaran els primers vuit camins, que són el resultat del treball amb els nens i nenes, professorat i famílies,
i que suposen millores al voltant de les escoles per tal que
siguin espais més segurs, sostenibles i saludables. A més,
es crearà la Xarxa de Portes Amigues, que són comerços i
equipaments que es comprometen a ajudar als nens i nenes
que facin servir el camí.
Els primers vuit «Camins Escolars» es faran a les escoles:
Mercè Rodoreda, Joan Salvat Papasseit, Rosselló Pòrcel,
Sant Just, Tanit, Beethoven, Les Palmeres i Sagrada Família.

Llibres de text i ordinadors
L’Ajuntament destinarà més de 900.000 euros a subvencionar llibres de text, material educatiu i ordinadors,
per ajudar les famílies amb les despeses que suposa
l’inici de curs. En total, s’invertiran 731.850 € als
programes de reutilització de llibres de text i material
educatiu per als centres públics i concertats d’educació
infantil i primària, i 189.300 € a la compra d’ordinadors
en centres de secundària.
D’altra banda, conjuntament amb la comunitat educativa
de l’Institut Escola Pallaresa, s’han dissenyat les primeres
aules intel·ligents de la ciutat.

Santa Coloma,
per una
educació
pública
de qualitat

Mesures extra Protocol Covid-19 de l’Ajuntament

Activitats educatives complementàries
El Programa d’Activitats Educatives Complementàries
al Currículum (PAECC), que impulsa l’Ajuntament i que
arriba a la 41a edició, recupera aquest curs gairebé tota la
seva oferta adreçada al professorat dels centres educatius.
En total, 256 activitats. Destaca el «Cicle de Teatre, Música
i Dansa» (23a. Edició). A més d’un nou bloc educatiu dins
el programa adreçat a la salut mental i emocional.
L’Ajuntament aporta recursos econòmics i tècnics perquè
no en suposi una despesa per a les famílies; el 80% de
l’oferta és gratuïta o amb un cost reduït.

Actuacions de millora en els centres educatius
L’Ajuntament ha dut a terme, des del mes de juny, 25 actuacions de millora als centres educatius amb una inversió
de gairebé 140.000 euros. Destaca la reordenació dels
elements de joc al pati de l'escola Mercè Rodoreda; el canvi
de paviment de la sortida al pati de l’EBM La Cigonya;
els treballs de pintura a les aules de parvulari de l’Escola
Sagrada Família; la reforma dels lavabos de les escoles Primavera i Torre Balldovina; la col·locació de la nova porta
d’entrada a l’Escola Les Palmeres, i la instal·lació del nou
paviment a 2 aules de l'Escola-institut Pallaresa.

Reforç de la neteja en horari lectiu
Desinfecció diària dels accessos a escoles i instituts
Treballs de pintura i senyalització al voltant dels
centres (plans d’ocupació)
Agents cívics a l'entrada i sortida per pacificar els
accessos i evitar aglomeracions (plans d’ocupació)
INVERSIÓ: 339.571 € (primer trimestre)

Escoles bressol municipals
583 infants, de quatre mesos a 3 anys, ompliran les
aules de les 8 escoles bressol municipals. La novetat
d'enguany és que l’Ajuntament ha constituït l’empresa
BRESSOLGRAMENET S.A. per a la gestió del servei
municipal d’escoles bressols. Es tracta d’una societat
mercantil de capital social íntegrament pública que
permetrà un canvi cap a un model de gestió més directe
en xarxa, sostenible i eficaç que facilitarà, entre altres
coses, la reinversió dels beneficis en la millora de la
qualitat de l’atenció educativa. L’Ajuntament fa una
inversió anual de 2 milions d’euros.

Per últim, s’han finalitzat les transformacions dels patis de
les escoles que han participat en el projecte «Empatitzem».

Aquest dilluns comença el nou curs escolar a Santa Coloma de Gramenet encara sota els efectes de la pandèmia. Amb unes dades epidemiològiques en bona progressió, la Generalitat ha dictat nous procediments per
mantenir una activitat acadèmica segura i sostinguda. Caldria, però, augmentar el percentatge de vacunació
dels nens i les nenes de més de 12 anys.
Com cada curs, l’Ajuntament ha fet un esforç d’inversió amb la reforma i el manteniment dels centres escolars.
Els programes per subvencionar els llibres de text i ordinadors també formen part d'aquest esforç per atendre
les necessitats de totes les famílies. Enguany afegim la novetat dels camins escolars segurs, que contribuiran
a la tranquil·litat de les famílies. Aquestes mesures no són més que la concreció d’un dels nostres principis
bàsics: el manteniment i la millora d’una educació pública de qualitat.
Una altra gran novetat del curs 2021-2022 és l’arrencada de l’empresa municipal que gestionarà les escoles
bressol públiques, “Bressol Gramenet”. Hem aprofitat la finalització de les diferents concessions de les vuit
escoles infantils per canviar el model de gestió. D’aquesta manera apostem decididament per una millora de la
qualitat del servei i l'estabilització de les plantilles.

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

Està previst que el president de la Generalitat i el conseller d’Educació inaugurin oficialment el curs a l'Escola
Tanit de la nostra ciutat. Aprofitarem, un cop més, per demanar els recursos suficients per als nostres centres
educatius, especialment als cicles de secundària obligatòria, batxillerat i mòduls d’ensenyaments professionals. Continuarem treballant en col·laboració amb el Departament en la millora del sistema educatiu a la nostra ciutat.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

2
l’Ajuntament informa · 10 de setembre de 2021

anuncis

la ciutat

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 27
de juliol de 2021, es va aprovar la convocatòria per
a l’atorgament de prestacions econòmiques per a
activitats socioeducatives i de lleure en període
escolar, corresponent al curs 2021-2022.

Les imatges de
la Festa Major
d’Estiu 2021

La documentació relativa a aquests ajuts (Bases i
convocatòria) es troba penjada a la web municipal:
www.gramenet.cat.
Sol·licituds per al curs 2021-2022
> Dos terminis de presentació:
· Primer termini corresponent al període de
setembre a desembre de 2021, curs 2021/2022:
serà a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’anunci de convocatòria en el BOPB i fins el 15
d’octubre de 2021.
· Segon termini corresponent al període de
gener a juny de 2022, curs 2021/2022, serà del
10 al 21 de gener de 2022.
Un cop finalitzats aquests períodes no s’admetran
sol·licituds. Per tal de tramitar la vostra sol·licitud a
la OIAC, haureu de sol·licitar CITA PRÈVIA:
> Telefònicament: de 9 a 14.30h en el 93 462 40 90
> Via web: les 24h a http://www.gramenet.cat/
lajuntament/oiac/cita-previa/
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de
juliol de 2021,es va aprovar la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds d’atorgament d’ajudes per
l’adquisició de llibres de text i material didàctic dins
el programa “Reutilització de llibres de text i projectes d’innovació educativa” per al curs 2021-2022.
El termini de presentació de sol·licituds serà durant
10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de convocatòria en el BOPB.
Un cop finalitzat aquest període, no s’admetran
sol·licituds. La documentació relativa a aquesta
convocatòria es troba penjada a la web municipal.
Les sol·licituds s’han de tramitar mitjançant
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).
Cal demanar cita prèvia per telèfon 93 462 40 90 o
al web de l’Ajuntament www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del
dia 26 de juliol de 2021, ha acordat aprovar
inicialment el Reglament Marc de les Prestacions
Econòmiques de Caràcter Social.
Així mateix, s’acorda sotmetre a informació pública
l’esmentat Reglament per un període de trenta dies
a efectes d’informació pública i audiència als interessats i interessades per tal que puguin presentar
reclamacions, al·legacions i suggeriments si es
considera oportú, entenent-se aprovat de manera
definitiva en el cas que no s’hi produeixi cap.

Santa Coloma acomiada una Festa Major d’Estiu diferent,
però caracteritzada, com sempre, pel bon ambient i el protagonisme de la ciutadania, i la participació de les entitats i les i els
artistes de la ciutat, que han posat de la seva part perquè el
programa festiu sigui variat i de qualitat. Han tornat el Corretapes, els focs, el pregó, les actuacions musicals, la fira

Celebración del mercadillo
y apertura de comercios
el 11 de septiembre

d’atraccions, les activitats infantils i de caire tradicional,
repartits per diferents espais de la ciutat i adaptats a la normativa contra la Covid-19, per garantir la protecció de la salut de les
persones. Enguany també hem celebrat la renovació del passeig
de la Salzereda amb un espectacle de llum, color i música al
front fluvial del Besòs.

El 'Bicing' metropolità arribarà a
Santa Coloma a la tardor de 2022

En la jornada festiva del 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, se
celebrará el mercado de venta no sedentaria “mercadillo” en su habitual ubicación
del barrio del Fondo. La ordenanza
municipal permite la realización de los
encantes en días festivos.
Por lo que respecta a los establecimientos
comerciales, como norma general, el día
11 deberán permanecer cerrados. Sin embargo, la limitación general de apertura en
días festivos no afecta a algunos sectores
como pastelerías, panaderías, churrerías,
venta de platos preparados, prensa, flores
y plantas, tiendas de proximidad, farmacias y gasolineras. Además, las tiendas
cercanas a los mercadillos, en este caso el
del Fondo, también podrán abrir.
Asimismo, los establecimientos de
menos de 300 m 2 , con titulares que
sean autónomos o pequeñas empresas,
también podrán ejercer su actividad.
Quedan excluidos los que pertenecen a
grandes empresas o grandes grupos de
distribución.

L’esmentat Reglament, així com la resta de documentació, es poden examinar a la ’Àrea de Drets
Socials i Educació (Servei de Suport Administratiu), ubicada a la primera planta de l’Ajuntament
(Plaça de la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres, de
9:00 a 13:00 hores, telèfon 93 462 40 63 i a la web
municipal: www.gramenet.cat.
El Ple Municipal, de data 28 de juny de 2021,
va aprovar definitivament la modificació de
l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i
vianants de Santa Coloma de Gramenet.
De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, es procedeix a la publicació íntegra
del seu text, als efectes de la seva entrada en vigor
el dia següent de la publicació del seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província.
La documentació corresponent es podrà consultar a
la seu electrònica municipal (www.gramenet.cat)

Horari OIAC
A partir del proper 13 de setembre, es
reprèn l’horari habitual de l’OIAC:
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30h
Santa Coloma és un dels quinze municipis adherits al servei metropolità de
bicicleta pública compartida que es preveu
que comenci a funcionar, en una primera
fase, entre setembre i finals del 2022. En
les setmanes vinents, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), que és la titular del
servei, aprovarà el conveni tipus per fer
efectives les adhesions dels ajuntaments.
En una primera fase, el servei comptarà
amb 2.000 bicicletes i 200 estacions,
distribuïdes per quinze localitats, i es
treballarà amb la resta de consistoris me-

tropolitans perquè s’hi adhereixin. D'altra
banda, l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona
estudien com fer efectiva la compatibilitat dels dos sistemes de bicicleta pública:
aquest futur nou servei metropolità i
l'actual Bicing de Barcelona.

Mobilitat sostenible i saludable

Rere aquesta iniciativa hi trobem el compromís dels ajuntaments metropolitans
d’incorporar la bicicleta com a mode de
transport sostenible i saludable en benefici
de la qualitat de l'aire i de la salut de les
persones.

Cal demanar cita prèvia al
93 462 40 90*
* Si no podeu acudir a la cita concertada, anul·leu-la al
mateix telèfon a fi que la pugui aprofitar una altra persona

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
Refuerzo estival de los servicios
para mejorar el espacio público

Matrícula oberta dels cursos de català

Del 13 al 15 de setembre estarà oberta la matrícula dels cursos de
català del CNL L'Heura. Els cursos tenen certificació oficial i serveixen per a la tramitació dels informes d'arrelament. L'oferta inclou des del nivell Inicial al C2. Hi ha cursos presencials i en línia.
Informació i matrícules a: CNL L'Heura, rambla de Sant Sebastià,
100, 5a planta, 93 468 40 48, santacoloma@cpnl.cat i per internet
a www.cpnl.cat.

Abiertas las inscripciones de Musicaula

La Escuela de Música Musicaula ya ha abierto el periodo de inscripción para el curso 2021-2022 de: Iniciación a la música para niños
a partir de 3 años, piano, batería, canto, guitarra (clásica, acústica,
eléctrica y flamenca), bajo eléctrico, órgano electrónico, flauta dulce
y flauta travesera, violín, ukelele, trompeta, trombón, violonchelo,
saxofón, clarinete, lenguaje musical y armonía clásica y moderna. Las
clases están dirigidas a niños y niñas a partir de 3 años, jóvenes y personas adultas. Se imparte música clásica, moderna, flamenco y jazz.
Los alumnos tienen opción a la preparación a exámenes oficiales. Más
información: Secretaría de la escuela (c. Mossèn Camil Rosell, 70) o
por teléfono: 93 386 12 95. Horario de atención al público: de lunes a
viernes de 17.30 a 20.30 h.

17a edició dels Premis Climent Mur
El Ayuntamiento ha reforzado desde julio
diferentes servicios municipales con el
objetivo de mejorar los espacios públicos
durante la temporada estival y en la Festa
Major. Una de las acciones clave es el
incremento de los servicios de limpieza, que
se extenderá hasta finales de octubre.
Para mantener el estado de limpieza óptimo de calles y plazas, se realizan baldeos
(uso de agua a presión) extraordinarios.
También se refuerza el barrido manual
diario y el barrido mecánico intensivo semanal. De lunes a viernes se han doblado
los servicios y también se han duplicado
los baldeos durante el fin de semana.
Las calles estrechas se limpian con el mismo
sistema de agua a presión, pero usando un
vehículo de menores dimensiones, todos los
días incluyendo fines de semana y festivos.

Por otro lado, también se ha incrementado la frecuencia de la limpieza interior y
exterior de los contenedores.

Desbroce de solares

Cabe destacar el funcionamiento de los
servicios de desbroce de solares municipales y otros espacios de dominio público. Estas acciones son especialmente necesarias
en verano cuando incrementa el riesgo de
incendio.

Programa municipal

de control de plagas
En el tramo final del verano se continúa
con los trabajos de mitigación de las plagas de insectos en el sistema de alcantarillado. En esta estación se intensifican
las tareas de desinfección y desratización
para garantizar el mejor confort de la
ciudadanía.

Renovació d'equipaments
esportius municipals

L’associació Àrea Cultural Oriol convoca la 17a edició dels Premis
Climent Mur, uns guardons que es convoquen bianualment i guardonen a “persones excel·lents”, “que promouen al seu voltant un món més
solidari i joiós”, com diuen les bases. En l’actualitat ha d’estar vives i
poden viure a Santa Coloma o a qualsevol població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’acte de Lliurament dels Premis serà el 21
de novembre. Abans, però, els col·lectius ciutadans poden presentar
els seus candidats fins a final del mes d’octubre. Més informació:
https://areaculturaloriol.com/

Millora dels parcs i jocs infantils
Durant el mes d’agost, l'Ajuntament ha
dut a terme una campanya de reposició de
sorra i gresa a diferents àrees de parcs i
jocs infantils, amb l'objectiu de millorar
aquests espais públics d'ús preferentment
familiar.
S'han fet actuacions a: plaça Pau Casals,
plaça Catalunya, plaça de la Vila, plaça Josep Tarradellas, Jardí Farigola, Jardí Can
Peixauet, Jardí Mossén Esquirol, Àrea de
Serveis Font de l’Alzina i Jardí Balandrau.

Canvis a la xarxa de busos M19 i B80
Aquest estiu han entrat en funcionament millores en els trajectes de les
línies d'autobusos M19 i B80 després de
la incorporació dels nous models de
vehicles articulats i híbrids. Intercanvien
el recorregut millorant freqüències de
pas.

Durant el període estival, l’Ajuntament
ha dut a terme diferents actuacions als
equipaments esportius de la ciutat. A la
coberta del pavelló municipal La Bastida
es fan treballs d’impermeabilització, amb
una inversió de 89.953 €. La mateixa
actuació es portarà a terme al Pavelló
Municipal Raval a l’octubre.
D’altra banda, al Pavelló Nou, que es
va reinaugurar el passat 27 de març,
s’ha completat la remodelació amb
l’acondicionament de les dues sales polivalents. Una d’elles està destinada a la
pràctica d’esports de contacte, com les arts
marcials, i, per aquesta raó, s’ha instal·lat
un tatami d’última generació a més de
diferents complements. A l’altra sala s’ha
canviat el terra de vinil per un nou parquet
per a la pràctica de gimnàstica de manteniment i balls de saló.
Finalment, a les pistes poliesportives de
Prat de la Riba s’ha substituït el tan-

La inversió
total d’aquestes
obres de
remodelació i
millora ha estat
de 184.400 €

Ara, els vehicles de la línia M19 circulen
en línia recta entre la rambla de Sant
Sebastià i el passeig Llorenç Serra (en
ambdós sentits), en lloc de fer-ho per

Irlanda, av. dels Banús i av. Generalitat av. Santa Coloma. Aquest trajecte quedarà
cobert per la B80, que intercanvia el seu
recorregut en aquest tram.
La línia B80 intercanvia el seu recorregut
amb la línia M19 entre la Rambla Sant Sebastià i el passeig Llorenç Serra, i ara dona
servei als barris de Can Mariner i Santa
Rosa. També millora la freqüència de pas
en diumenges i festius, que passa de 35 a
30 minuts.

cat perimetral del
recinte per un de
nou, s’ha posat un
sistema d'alarma d'intrusió al camp de
futbol Nou Municipal, s’han renovat les
xarxes de protecció a les pistes de Nou
Oliveres, i a la seu social de la Petanca
Can Calvet s’ha instal·lat un nou sistema
de climatització.

Obert el període per demanar

subvencions per a entitats esportives
Fins al 15 de setembre resta oberta la
convocatòria pública per a la concessió
de subvencions a les entitats esportives,
AMPAs i associacions per al 2021. La
documentació haurà de ser emplenada,
lliurada i registrada a les oficines de l’OIAC
de l'Ajuntament. El termini d'execució de
les activitats i projectes subvencionables
és de l'1 de novembre de 2020 fins al 30
de setembre 2021 i la data límit de presentació de la justificació s'estableix l'11 de
novembre de 2021.

Presentació de les postals de Santa Coloma de Gramenet
El passat 2 de setembre es van presentar les postals de Santa Coloma a la sala de plens
de l’Ajuntament. Es tracta d’una iniciativa conjunta del consistori amb l'Associació
Colomenca d'Aficionats a la Fotografia (ACAF), que consisteix amb un paquet de 20
postals amb imatges de 18 fotògrafs i fotògrafes de l'ACAF que han cedit el seu ús al
Departament de Promoció de la Ciutat. Aquestes no estan a la venda al públic i es
reparteixen a les diferents activitats que organitza aquest departament sota la marca
Gramenet Turisme.
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agenda
Activitats de La CIBA

XERRADA PARTICIPATIVA
«El punt de vista de les dones:
protagonismes i absències en els
mitjans de comunicació»
14 de setembre (18 h), La CIBA
Trobada de reflexió i debat sobre l'actual
estat de la qüestió de la representació
de les dones en els mitjans. El recull
d'opinions resultants es portarà a la Jornada «Vint anys, vint causes» de commemoració dels 20 anys de l'Observatori de les
Dones en els Mitjans de Comunicació.
A càrrec de Cristina Almirall, membre de
l’Observatori, i Núria Gebellí, periodista
de La Directa, autora en Pikara Magazine i
col·laboradora en el diari El Salto i El Crític.
Aforament limitat amb inscripció prèvia a:
lacibainfo@gramenet.cat
SEMINARI
«Un apropament al model suec
abolicionista de la prostitució»
16 de setembre (de 18 a 20 h), virtual.
S’emmarca en el 23 de setembre, Dia
Internacional contra l’explotació sexual i
el tràfic de dones, nenes i nens, i permetrà
introduir al públic la llei sueca abolicionista de la prostitució. Impartit per Gunilla
Ekberg.

Es recupera l'ofrena floral de la Diada
Concert del Trio Capmany

Gràcies als darrers canvis de la normativa del Procicat, que entren avui, divendres, en vigor, enguany es pot recuperar la
tradicional ofrena floral col·lectiva
d'homenatge a la senyera, que es realitza
per commemorar la Diada Nacional de
Catalunya. L'any passat es va haver
d'anul·lar a causa de la situació
d'excepcionalitat derivada de la pandèmia.
Tindrà lloc el dissabte, 11 de setembre,
a la plaça de la Vila; a les 10 h es durà a
terme l'ofrena institucional i a les 10.30 h
l'ofrena de les entitats de la ciutat.

Avui, divendres (19 h), a l’Auditori de
Can Roig i Torres, el Trio Capmany interpretarà una audició de música de cambra
en el tradicional concert amb motiu de la
Diada. Format per Clara Canimas (fagot),
Pau Roca (oboè), i el seu germà Joan Roca
(clarinet), Trio Capmany neix de l'afinitat
i de la inquietud d'aquests tres músics
gironins per a fer música de cambra, tot
cercant la màxima qualitat i gaudi del seu
públic. Entrades lliure accés a: teatresagarra.koobin.cat

L'acte estarà presidit per l'alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i hi assistiran també els membres del
consistori colomenc i una àmplia representació del moviment associatiu local.

Audició de Sardanes amb
la Cobla Ciutat de Terrassa
Dissabte, 11 de setembre (12 h), als
jardins Can Roig i Torres, els Amics de
la Sardana organitzen una Audició amb
la Cobla Ciutat de Terrassa. Es podran
reservar les entrades enviant un whatsapp al 666 086 247 o una hora abans de
l’audició, a la mateixa porta dels jardins.

Durant l'ofrena floral sortiran els Gegants
Vells, Silvestre i Coloma, que han estat
exposats al vestíbul de l'Ajuntament des
de la Festa Major d'Estiu, on romandran la
resta de l'any a partir d'ara.

Torna l’activitat als equipaments
cívics de forma progressiva

Més info/inscripcions a: https://geoviolenciasexual.com/seminario-modelo-suecoabolicionista

Aforament limitat amb inscripció prèvia a:
lacibainfo@gramenet.cat

Durant el mes de setembre, els equipaments de la ciutat s’obriran de forma
progressiva i parcial adaptant-se a la
normativa vigent en cada moment, tal i
com es va aprovar al ple de l’Ajuntament
del passat juliol. Els centres cívics
obriran des de les 16 a les 21 h i els
altres equipaments —casals municipals i
espais associatius— estaran actius a
mida que es pugui garantir el normal
funcionament.

Nous Fab Labs al Pompeu

Programació de tallers als centres cívics per a la tardor 2021

Oberta la inscripció per als dos nous fab
labs del Centre Pompeu Lab: «Dibuix a
l’aire» per nens i nenes de 8 a 12 anys, el
dissabte 25 de setembre (de 11 a 13 h),
i «Llegim amb impressió 3D» per a joves i
adults a partir de 14 anys, el dissabte 2
d’octubre (de 11 a 13 h). Aquests
tallers es realitzaran en col·laboració amb
el CIM, el Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Informació i
inscripcions a la pàgina web www.gramenet.cat/pompeulab o per correu electrònic
a pompeulab@gramenet.cat

Els centres cívics municipals ofereixen per
aquesta tardor un total de 28 tallers lúdics
i formatius relacionats amb el cos i la ment,
l’aprenentatge d’idiomes, l’art, la creativitat
o la gastronomia, entre d’altres temàtiques.

LLIURAMENT
del XIV Premi Isabel Alonso
16 de setembre (18 h), La CIBA
Acte de lliurament de premis de la 14a
edició del concurs literari Isabel Alonso de
relat curt organitzat per la Coordinadora
d’Associacions de Dones, en col·laboració
amb l’Ajuntament.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 13 de
septiembre (11 h), en la pl. de la Vila,
por la defensa del sistema público de pensiones y los servicios para gente mayor.

La inscripció s’iniciarà el 13 de setembre (9 h), i fins el 24 de setembre o quan
s’exhaureixin les places. Com a novetat, tant la inscripció com el pagament
s’haurà de fer virtualment a través de
www.tallersccgramenet.com. Els tallers
començaran a partir del 4 d’octubre.
A causa de la situació actual i per tal de
garantir la distància de seguretat entre les
persones que hi participin, s’han reduït
les places per a cada taller. Les places
s’adjudicaran per ordre d’inscripció i es
confirmaran un cop s’hagi efectuat el
pagament corresponent.
Els tallers de tardor se sumen i complementen l’oferta d’activitats, exposicions i

Es podran utilitzar els despatxos per a
reunions i les sales, amb sol·licitud de reserva prèvia, sempre respectant la distància de seguretat i les mesures sanitàries
vigents contra la Covid-19.
D’aquesta manera, s’aniran posant en
marxa les activitats organitzades tant pel
teixit associatiu com les pròpies municipals, sempre adaptades a la normativa
sanitària vigent.

actes que les entitats i associacions de la
ciutat organitzen habitualment en aquests
espais propers a la ciutadania.

L’espectacle 'Travy' obre la
temporada del Teatre Sagarra

La companyia Tot Terreny, en residència
al teatre municipal, oferirà en première
l’espectacle «Travy» el 17 i 18 de setembre (19 h). Una proposta que es va
estrenar en el seu dia al Teatre Lliure i que
va veure suspesa la seva distribució a
causa de la Covid-19. Aquest projecte
reinicia, doncs, la seva gira oficial a Santa
Coloma. «Travy» és un espectacle singular
que reflexiona sobre l’ofici del comediant
en aquests temps de purga i pandèmia.
Entrades de lliure accés a: teatresagarra.
koobin.cat

Nou curs d’activitats
per a la gent gran

El 27 de setembre s’inicia el nou curs
2021-2022 d’activitats físiques per a la
gent gran en les disciplines de gimnàstica
de manteniment, ioga, tai txi, balls en línia
i marxa nòrdica. Degut a que l’anterior
curs no es va poder desenvolupar amb
normalitat, totes les persones que van
realitzar les activitats del curs 2019-2020
conservaran la plaça fins al 30 d’octubre. A
partir d’aquesta data, si la persona no
assisteix a les classes en el seu mateix grup
o confirma la continuïtat, se la donarà de
baixa. Més informació: Oficina de
l’Associació Esport i Salut (AES), al Pavelló
Nou, o al telèfon 93 386 76 08.

