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L’Ajuntament invertirà 21 milions d’euros més
per millorar Santa Coloma entre 2021 i 2023
El ple de setembre ha aprovat operacions de crèdit
per assegurar les principals inversions fins al 2023

Durant aquest mandat s’invertiran gairebé 80 milions
d’euros per contribuir a la transformació de la ciutat

PRINCIPALS INVERSIONS
MUNICIPALS 2021-23
Nova comissaria
de la Policia Local

12,5 milions

Noves urbanitzacions
de carrers i places
i manteniment
de l’espai públic

Vista provisional del projecte de la nova comissaria.

El ple ordinari del passat dilluns, 27 de setembre, va
aprovar les operacions d’endeutament a llarg termini
derivades de la modificació de crèdit aprovada en el ple del
mes de juny per import de 20.597.748 euros, assegurant
així les grans inversions de la segona part del mandat.

i aplicacions informàtiques. En matèria d’habitatge, hi ha
una partida destinada a la conversió de locals en habitatge
públic i una altra per pagar expropiacions.

Entre les inversions més destacades que es contemplen
en aquest paquet consten la construcció de la nova comissaria per a la Policia Local al front fluvial del Raval,
per un import de 12,5 milions d’euros; la urbanització
del carrer Sants (2,6 milions); la compra de la Masia de
Can Zam (1 milió), i la segona fase de remodelació del
parc de Can Zam.

L’Ajuntament finança aquestes inversions amb recursos
propis i amb les transferències d’altres administracions
com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, els Fons Europeus i ara, en menor mesura, amb
endeutament. L’objectiu no és un altre que contribuir a la
transformació de la ciutat durant els pròxims anys.
El Ple ja va aprovar fa un parell de mesos les modificacions pressupostàries que comportaven els diferents
projectes i aquest dilluns s’ha aprovat la petició de crèdits
a la Diputació de Barcelona i a una entitat financera. La
inversió prevista per a aquest mandat s’apropa així als 80
milions d’euros, a l’espera de l’assignació dels Fons europeus per a la recuperació Next Generation.

Altres inversions que es contemplen són la construcció
d’una nova llar d’infants al carrer d’Amèrica-Prat de la
Riba, diversos arranjaments de centres educatius o el reforç de l’administració electrònica amb la compra d’equips

Actualment la ràtio legal d’endeutament està al 34,74% i
amb aquesta operació l’Ajuntament arribarà al 49%, lluny
del límit legal establert pels ajuntaments en un 75% dels
seus ingressos ordinaris.

Por la
transformación
y el progreso de
Santa Coloma

Millora
d’equipaments
educatius

1 milió

Conservació del
patrimoni històric

1 milió

Millora de
l’administració
electrònica

Fons de finançament

A l’apartat d’obres i manteniment de la via pública, hi
trobem les futures urbanitzacions dels carrers de Prat de
la Riba, de Vinyals, de Roger de Llúria, de Francesc Julià,
i de les places del Barri Llatí, així com la segona fase de la
plaça d’Alfonso Comín. La campanya d’asfalt i voreres pels
anys 2022 i 2023 també apareixen a la proposta.

6 milions

TOTAL

500.000 €

21 milions

Participació en la convocatòria
de fons europeus

La darrera Junta de Govern Local va aprovar presentar
un seguit d'actuacions subvencionables per un valor
de gairebé 7.300.000 euros a la convocatòria del
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
sobre la implantació de zones de baixes emissions
i transformació digital i sostenible, en el marc
del Pla de Recuperació finançat amb els fons europeus
Next Generation.

El presupuesto municipal es una herramienta imprescindible para poder dar respuesta a los retos y necesidades de
ciudad, con el que ponemos foco en las prioridades como equipo de gobierno y ámbitos en los que estamos centrando nuestros esfuerzos. Por una educación pública de calidad, por una ciudad más confortable, cívica y segura, para
avanzar hacia una movilidad más sostenible y por la ampliación del parque de viviendas públicas y adaptadas a toda la
ciudadanía. En el pleno municipal del pasado lunes, hemos vuelto a corroborar estas prioridades, con la aprobación de
un bloque de importantes inversiones que nos van a ayudar a mejorar y a transformar Santa Coloma.
Para seguir ampliando la red de guarderías públicas de ciudad y por una educación pública de calidad, hemos aprobado la inversión para construir una nueva guardería en la calle América. De este importante bloque quiero destacar
también la construcción de la nueva comisaría para la Policía Local en el front fluvial del Raval, con la que seguiremos
reforzando la seguridad ciudadana y el orden público. En la línea de conseguir una ciudad más confortable y para las
personas, hemos previsto la urbanización de diferentes vías y plazas, además de las campañas de asfaltado periódicas
de aceras y calzadas. La ampliación del parque de viviendas públicas en la ciudad es otra de las prioridades que podremos materializar con estas nuevas inversiones. Otro de los proyectos incluidos es la ejecución de la segunda fase
de Can Zam, para conseguir el gran parque verde, ecológico y sostenible que ha elegido la ciudadanía. Será un parque
familiar donde todo el mundo podrá encontrar su espacio para el ocio, el juego, el deporte y el descanso. De nuevo
sumamos voluntades y esfuerzos compartidos.

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

Una vez más seguimos siendo ejemplo, como administración pública, de eficiencia en la gestión de los recursos económicos públicos. Hacemos un nuevo ejercicio de transparencia y buen gobierno para seguir avanzando en un modelo de
ciudad vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Santa Coloma del progreso y las oportunidades.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

L’alimentació i la sostenibilitat, temes
protagonistes els dies 8 i 9 d’octubre
En el marc dels actes de ‘Barcelona Capital
Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021’,
els dies 8 i 9 d’octubre Santa Coloma ha
organitzat les jornades «Alimentació i
Sostenibilitat: una perspectiva culinària,
acadèmica i social». Durant aquest dies,
persones expertes del món acadèmic, la
restauració i el teixit social exposaran diferents temes relacionats amb aquesta temàtica des del punt de vista de l’aplicació
a la cuina professional, la recerca universitària, les tendències dietètiques, la implementació de projectes socials o la perspectiva de gènere.
Les jornades, que tindran lloc al Campus
de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (Recinte Torribera) i a La CIBA, espai
de recursos per a dones, innovació i
economia feminista, han estat organitzades conjuntament entre l’Ajuntament i el
Campus de l’Alimentació de la UB, dins del
projecte «Santa Coloma, Ciutat Universitària», i ha comptat amb la col·laboració de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Programació

Una de les primeres conferències,
«Alimentació i Sostenibilitat a la cuina»
(9.45h), tindrà com a ponents a Víctor
Quintillà i Mar Gómez, xef i sommelière
del restaurant La Lluerna, que té una
Estrella Michelin i una Estrella Verda,
reconeixements a l’excel·lència culinària
i al compromís amb la sostenibilitat en el
camp gastronòmic. El mateix dia, la recerca i la innovació que es fa al Campus
de l’Alimentació (UB) prendrà el protagonisme. També es duran a terme visites
a l’Escola de Restauració Santa Coloma,
la Vinya d’en Sabater i l’Hivernacle (Recinte Torribera).

Nova programació per a
professionals de la restauració

L’Escola de Restauració Santa Coloma
(ERESC) ha programat l’itinerari de
formació de cuina adreçat als/les professionals per al curs 2021-2022. Com ja és
habitual, l’equipament municipal, que
gestiona Grameimpuls, oferirà sessions de
formació contínua, tres cursos monogràfics i un curs de maridatge de vins.
Algunes de les sessions s’emmarcaran en
els actes de «Barcelona Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible 2021».
El curs de formació contínua comptarà
amb 15 sessions per tractar conceptes
claus en el procés de treball al restaurant
(sala i cuina). Les sessions estan orientades a aprofundir en quatre blocs: gestió de
l’establiment, productes d’actualitat, tendències a la restauració i tècniques de cuina.
Pel que fa als cursos monogràfics, se
n’han previst 3: «Cocteleria al restaurant»
(10, 17 i 24 / 11); «Estètica culinària» (2,
16 i 23 / 2 ) i «Pintxos i tapes» (11, 18 i
25 / 5). El curs de maridatge de vins
començarà el 17 de gener.
Inscripcions: www.grameimpuls.cat/eresc
Més info: 93 466 57 84 / 669 473 768.

Aprovat el projecte
de reforma
de Prat de la Riba
La Junta de Govern Local del 21 de
setembre va aprovar el projecte
d’urbanització del carrer Prat de la Riba,
entre els carrers Balears i Gaspar. Amb
l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la
seguretat de la ciutadania, es reordenarà
l’aparcament i els serveis de la zona, amb
una reducció de la velocitat dels vehicles.
S’actuarà en un àmbit de 2.035 m² i està
previst iniciar les obres en el primer trimestre de 2022. El pressupost total d’aquests
treballs és de 767.395 € (IVA inclòs).

Moció per millorar
l'educació postobligatòria
a Santa Coloma

Divendres 9, les jornades recolliran
aportacions des de la perspectiva social
que tractaran temes com la sostenibilitat alimentària i l’acció asocial a
Santa Coloma, que es porta a terme a
través de l’Observatori de l’Alimentació
(ODELA-UB) o les escoles de la ciutat.
I finalment, la perspectiva de gènere
de les jornades vindran de la mà de la
metgessa Carme Valls i la catedràtica de
Nutrició i Bromatologia de la UB Maria
Izquierdo que posaran en comú idees sobre la invisibilitat de les dones en l’àmbit
de la salut i les necessitats nutricionals
de les dones.
Per poder assistir-hi, ja sigui presencialment (aforament limitat) o per streaming, cal inscripció prèvia.

Presentació del Menú
de les estacions – Tardor

Prèviament a les jornades i en el marc dels
actes de «Barcelona Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible 2021», el dia 6
d’octubre es presentarà a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC) el «Menú
de les Estacions» corresponent a la tardor,
una iniciativa per promocionar la restauració que compta amb la col·laboració
d’administracions i entitats dels sectors de
la restauració, l’alimentació i el disseny.

En el ple ordinari de setembre, el Grup
Municipal Socialista i el de Ciutadans van
presentar la moció per a l'impuls i la
millora del sistema de formació professional i l'educació postobligatòria a la ciutat.
La moció, que va comptar amb el suport
d'En Comú Podem, reclamava a la Generalitat dotar del finançament necessari en els
pressupostos de 2022 als projectes de
construcció de l'Institut Santa Coloma i de
l'Escola Santa Coloma. A més proposava
incrementar l'oferta pública de cicles
formatius en 500 noves places. També es
sol·licitada la implantació del Batxillerat a
l'Institut Santa Coloma.

Informació i inscripcions
a: www.gramenet.cat/
jornadesalimentacio

Cambios en el gobierno municipal
Manuel Arrebola tomó posesión de su
acta de concejal por el grupo municipal del
PSC en el pleno ordinario celebrado este
lunes. Arrebola suple la vacante de Pedro
Cano, fallecido el pasado 18 de julio. La
incorporación del nuevo regidor ha
supuesto algunos cambios en la composición del gobierno municipal que preside la
alcaldesa Núria Parlon. Arrebola será
concejal de Recursos Internos, Turismo y
Promoción de la Ciudad y regidor del
Distrito 1, junto a Joan Calzado.
Por otro lado, la concejala Mireia González pasa a ser miembro de la Junta de
Gobierno Local como octava teniente de
alcaldesa. González asume la delegación
en materia de Deportes, junto a las que
ya ejercía en Ciudad Educadora, Infancia
y Juventud. Además deja la regidoría del
Distrito 1, para pasar al 3, junto a M.ª Dolores Andrades.

Concentración
por las pensiones

El concejal de Transportes y Movilidad,
Antonio Atienza, suma a sus competencias
las de Comercio para la dinamización del
comercio local y la gestión de Mercados
Municipales y de venta no sedentaria.

Avanza la transformación del parque de Can Zam
El pleno ordinario de septiembre ha
aprobado una primera inversión de más de
80 mil euros para las primeras intervenciones en la fase II del parque de Can Zam. Es
la primera parte de un proyecto más
amplio y que obedece a las propuestas
ciudadanas fruto del proceso participativo
celebrado en 2018 y en el que participaron
4.800 ciudadanos y ciudadanas, concretando un acuerdo sobre el "Plan de Usos
de Parque". 1.300 de estas encuestas se
hicieron de manera presencial.

Se ha priorizado el incremento de superficie del espacio público tal y como se recoge en los ejes del «Pacte de Reconstrucció
Local» suscrito por todos los grupos municipales, en una de sus medidas y actuaciones principales: "Ganar espacio público y
calidad ambiental para la gente".
Todas estas primeras intervenciones estuvieron validadas y consensuadas, como es
preceptivo, con el Área Metropolitana de
Barcelona.

SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma hacen una nueva llamada
a participar en la concentración que organizan el 4 de octubre (9.30 h), delante de
la estación de metro Santa Coloma, por la
defensa del sistema público de pensiones
y los servicios públicos para gente mayor.
Se marchará hasta la sede del Banco de
España en pl. Cataluña, siguiendo la convocatoria realizada por la Coordinadora
de Cataluña de la Marea Pensionista.

Horari OIAC
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30h
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.)

3

l’Ajuntament informa · 1 d'octubre de 2021

breus

la ciutat
Santa Coloma s'adhereix
al Consorci de la DO Alella

Premio Visión Zero Municipal

El Ayuntamiento ha recibido el Premio Visión Zero Municipal por ser
una de las ciudades de más de cien mil habitantes con 0 víctimas mortales en accidentes de tráfico durante el año 2019. Es un reconocimiento
organizado por la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de
Movilidad y por el Foro de Movilidad Inteligente. El acto de entrega
de dicho premio se había aplazado debido a la situación sanitaria y se
celebró el pasado 29 de octubre en la Fundación PONS en Madrid.

Troba’t, jornada de voluntariat per a joves

Amb l’objectiu d’apropar a la población jove les opcions de voluntariat
a la ciutat i incentivar la seva participación, demà 2 d’octubre (10
h) tindrà lloc al Centre de Recursos Juvenil Mas Fonollar la jornada
“Troba’t”. A més d’explicar qué és el voluntariat (10.20 h), hi haurà
converses sobre el valor de l’experiència amb joves voluntaris i voluntàries (10.40 h i 11.40 h). Finalitzarà la trobada amb una cloenda
musical de la mà de Retumbatú (12.10h).

Arranca el curso del Aula de extensión universitaria

Amb l'objectiu de consolidar Santa
Coloma com a destinació enoturística de
qualitat i posar en valor el patrimoni
històric, cultural i paisatgístic,
l'Ajuntament va fer la petició formal
perquè en el decurs de l’Assemblea del
Consorci s'estudiés la proposta
d'adhesió.

El municipi formarà
part de les diferents
rutes enoturístiques
relacionades amb
la DO Alella
El Consorci, compartint plenament aquesta voluntat de promoció econòmica i turística expressada per la ciutat, va admetre a
Santa Coloma de Gramenet com a membre
el passat 5 de juny.

El Consorci DO Alella
El Consorci de Promoció Enoturística
del Territori DO Alella és l'eina que ha
d'impulsar i coordinar les polítiques
turístiques dels municipis i promoure iniciatives per atreure visitants al
territori i donar a conèixer els vins, el
patrimoni i el paisatge de la zona. Té la
seva seu social a Alella i es finança amb
les aportacions econòmiques anuals de
cadascun dels seus membres.
Experiències i rutes: http://www.
enoturismedoalella.com

El 6 de octubre (17.15 h) se reanudarán las actividades del Aula de
extensión universitaria con la inauguración del curso 2021-22 en la
Biblioteca Singuerlin. Se realizará la conferencia «Los enfermos psicológicos de la pandemia», con la profesora y psicóloga clínica Yolanda
Toledo Cruz. El Aula es un espacio de encuentro y convivencia, de
envejecimiento activo y saludable y de aprendizaje permanente. Más
información: 697 669 654 / 648 796 846

Inauguració del curs de l'Àrea Cultural Oriol

El 3 d'octubre (18 h) tindrà lloc la inauguració del curs 2021/2022
de l'Àrea Cultural Oriol, sota el lema «Noves resiliències: superem
les crisis». Es farà un vernissatge de l’exposició de pintura de Teresa
Boixader i un breu concert d’arpa paraguaiana a càrrec de Rubén
Dario González.

Places vacants a l’Escola Oficial d’Idiomes

Hi ha places vacants d'anglès, francès i alemany a l'Escola Oficial
d’Idiomes (EOI) Santa Coloma. Per a més informació, consulteu a la
pàgina web de l’escola www.eoisantacoloma.org.

Ara, el Ple municipal celebrat dilluns, 27 de
setembre, ha ratificat aquesta adhesió amb
la qual la ciutat, la seva vinya d'en Sabater i
el seu entorn històric i paisatgístic, passarà
a formar part de les experiències i rutes del
vi proposades pel Consorci dintre del territori amb la Denominació d'Origen Alella.

1r encuentro a favor de la igualdad
de género de municipios certificados
Presentació d’'Emprenedona’ a La CIBA
Les alcaldesses de Santa Coloma, Núria Parlon, i de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, han
presentat aquest dimarts a La CIBA «Emprenedona», un projecte per afavorir la creació i
consolidació de negocis liderats per dones del territori. Ambdues han destacat la necessitat d'una iniciativa que pretén escurçar la bretxa de gènere i fer visibles projectes empresarials liderats per dones per tal d'ajudar a crear referents femenins darrere d'idees d'èxit.
Les inscripcions per participar en el programa finalitzen el 4 d'octubre.

El 30 de septiembre tuvo lugar en La
CIBA el primer Fórum de municipios
certificados en igualdad de género con el
distintivo SG CITY 50-50. Participaron
representantes de los 47 municipios de
Cataluña y Baleares que cuentan con esta
distinción, con el objetivo de intercambiar
buenas prácticas y conocimientos para
impulsar una agenda local feminista.
Presentaron las jornadas Núria Parlon,
alcaldesa de Santa Coloma; Rosa Cursach,
directora de Igualdad y Diversidad del
Consell de Mallorca; Meritxell Benedí,
presidenta del Institut Català de les Dones,
y Marta Macias, presidenta de la Associació Forgender Seal.
Según esta entidad, Santa Coloma ha
sido la ciudad escogida para realizar este
encuentro por el liderazgo femenino de

su alcaldesa, que ha propiciado un amplio
recorrido y experiencia en la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas públicas. Además, este encuentro permite poner en valor el equipamiento de La CIBA, creado con este mismo
objetivo.
La alcaldesa ha remarcado la importancia
de contar con este tipo de certificados que
avalen con coherencia y rigor los impactos
reales de las políticas públicas en clave de
igualdad de género: “Toda política pública necesita ser evaluada y, en el caso de la
igualdad de género, este tipo de distintivos
tienen un valor añadido porque el rendimiento de cuentas que hacemos de cómo
invertimos los recursos nos permite expresar
las metas que estamos alcanzando, y esto es
muy importante para invalidar determinados discursos”.

Colomense y periodista: Memoria de una ciudad
Se ha jubilado la periodista y jefa de Prensa del Ayuntamiento Dori Morillo. Amante de
su trabajo, supo contagiarnos ese apasionado deseo por hacer llegar la información al
servicio del ciudadano colomense. Gracias a ella, desde este full informatiu y durante
cuatro décadas, nuestra compañera ha sabido ser testigo y redactora de la gran transformación de nuestra ciudad. Confiemos en poder continuar su maravilloso legado
profesional y nuestro deseo de felicidad para su nuevo futuro.
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agenda
VIII edició premis de Teatre
Breu de Carro de Baco

Amancio Prada presenta 'Libremente'
Avui divendres, 1 d’octubre (19 h),
el cantautor Amancio Prada oferirà el seu
recital «Libremente», en el marc de les IV
Jornades de poesia en llengües peninsulars, i que havia estat suspès anteriorment
a causa de la pandèmia.

Dins la programació de tardor del
Teatre Sagarra, a partir de les 19 h,
Escena Santa Coloma presenta aquest
diumenge, 3 d'octubre, una nova edició
dels premis de Teatre Breu organitzats
per la companyia Carro de Baco amb el
suport de l'Ajuntament de Santa Coloma.

Torna el cicle
‘Diaris de Viatges’

El treball musical d’Amancio Prada
(Deveses, Lleó, 1949) com a compositor
i intèrpret ha tingut sempre una base
literària que, al llarg de la seva discografia, ha anat conformant un recorregut
antològic per la lírica peninsular, des
de les cantigues dels primers trobadors
gallec-portuguesos (S. XII i XIII), passant
pel Romancero tradicional, Lope de Vega,
Gustavo Adolfo Bécquer, Federico García
Lorca, Joan de l’Enzina, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Santa Teresa i
Rosalía de Castro, fins a autors contemporanis.
Entre altres guardons, ha rebut la «Medalla Castelao de Galícia» (1995), el «Premio
Castilla y León de las Artes» (2005), el
«Grand Prix du Répertoire Sacem» (París,
2008), el «Premi Tenco» (San Remo, 2010)
i la «Medalla d’Or al Mèrit en les Belles
Arts» (2011).
Entrades a https://teatresagarra/Kobin.cat o a través del web del teatre
teatresagarra.gramenet.cat

El 4 d’octubre (19 h) es presentarà al
Centre Cívic Riu l’exposició fotogràfica
«Atrapats. Infàncies explotades» de Lucas
Vallecillo, activitat que suposa el retorn
del cicle «Diaris de Viatges» després de
l’aturada causada per la pandèmia.

Paraula de Santa Coloma
Dins el programa Paraula de Santa Coloma de tardor, dissabte 2 d'octubre (19 h), se
celebrarà al Teatre Sagarra la IV edició de les Jornades de poesia en llengües peninsulars,
organitzada per la revista literaria Caravansari amb el suport de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, i amb la participació de poetes en diferents llengües.
Amancio Prada i els poetes participants es trobaran a una taula rodona aquest mateix
dia (11.30 h), al Centre d'Art Can Sisteré. Altres actes de la setmana seran: Lliurament de
diplomes a l’edifici de La Ciba, «Dones excel·lents. Un retrat dels grups de lectoescriptura a Santa Coloma de Gramenet», el 6 d’octubre (10.30 h), i la presentació del llibre
«Simfonia de tardor», de Vicenç Llorca Berrocal, publicat per Columna edicions, també el
dia 6 (19 h), a Can Sisteré. Anirà a càrrec de l’autor i la poeta Marta Pérez Sierra.

Santa Coloma acull el Plogging Tour

En marxa les activitats
mediambientals de tardor

L’exposició es podrà visitar de forma
gratuïta fins al 29 d’octubre en el marc de
les jornades «Obrint Fronteres 2021». Més
informació a www.lucasvallecillos.com

Joc per a la gent gran
El Pompeu Lab ja ha obert les inscripcions per al seu primer acte presencial del
Club Sènior, el 8 d’octubre (17.30 h).
Se’ls hi ensenyarà a jugar amb el seu
smartphone i a descobrir les possibilitats
del dispositiu per a l’entreteniment i el
manteniment d’una ment activa. Hi haurà
premis dels patrocinadors.
Inscripcions a pompeulab@gramenet.cat,
al web www.gramenet.cat/pompeulab o al
mateix centre per les tardes a partir de l’1
d’octubre.

Comencen les rutes
‘Coneix el teu districte’
El servei de Regidories de Districte
organitza visites guiades per llocs insòlits
dels barris de la ciutat amb la finalitat de
conèixer el veïnat i les seves singularitats.
La primera d’aquestes rutes, diumenge 17
d’octubre (11 – 14 h), estarà dedicada
al districte 3 amb propostes com: «Saps
com funciona l’ascensor hidràulic de Can
Franquesa?» o «Visita amb nosaltres
l’interior de la Masia de Can Zam».
Activitat gratuïta per a tots els públics
amb especial atenció a famílies amb nens
i nenes, i reservada per als veïns i veïnes
de Singuerlín, Oliveres, Can Franquesa,
Guinardera, Can Calvet i Serra de Marina.
Aquesta ruta es durà a terme en mini bus
i les places són limitades. Inscripcions a:
regidoriesdedistricte@gramenet.cat / 93
462 40 00 (ext. 2122, només matins).

El 3 d'octubre, a partir de les 10.30 h,
tindrà lloc l’última etapa del Plogging Tour
al parc fluvial del Besòs, a l’antic pont de
Santa Coloma, sota el lema «Fes esport pel
planeta». Durant la jornada, es combinaran
els exercicis físics guiats —per a totes les
edats i nivells— amb activitats esportives
com el running i el senderisme, amb la
recollida d'escombraries.
Els hàbits de vida cardiosaludables a través
de la pràctica d'activitats esportives a l'aire
lliure, sumats a la cura de la biodiversitat i
el patrimoni natural, i la participació ciutadana, amb l’eliminació dels plàstics d'un
sol ús, són els eixos principals que impulsa
la comunitat Plogging Tour a Catalunya.
L'esdeveniment, comptarà amb una zona
de village on es faran diferents tallers participatius i jocs per als infants. Les inscrip-

Día Internacional de
las Personas Mayores
Algunas de las actividades programadas
en el marco del Día Internacional de
las Personas Mayores (1 y 2 de octubre), cambian de ubicación. El ciclo de
conferencias se realizará en la Biblioteca
Singuerlín. Más info en: Gramenet.cat.

cions són gratuïtes i limitades.
Es poden realitzar a través del web:
www.ploggingtour.com.

Què es el Plogging Tour?
Es tracta d’una iniciativa col·laborativa pionera al món, accessible per a tots els públics
i nivells, que promou l’esport i els objectius
de desenvolupament sostenible en el marc
de l’Agenda 2030, mitjançant la pràctica
del Plogging (aprofitar el running i altres
esports a l’aire lliure per retirar residus que
embruten les ciutats i espais naturals).
11 ciutats ja s'han sumat a aquest repte
mundial i han aconseguit retirar més
18.000 quilos de brossa d'àrees urbanes,
platges, boscos i zones protegides.

Fin de Semana Ibérico
El 3 de octubre, con motivo de la
celebración del Fin de Semana Ibérico y
de las visitas guiadas al poblado ibérico
Puig Castellar, por medidas sanitarias
y de seguridad, el acceso al yacimiento
estará restringido de 10.30 a 13.30 h.
Más info en: https://museu.gramenet.cat

Aquest divendres 1 d’octubre (de 20 a
22 h) a Ecometròpoli es farà el taller «Natura que brilla a la foscor: Fluorescència i
Bioluminescència». Amb l’associació Bosc
de Llum, s’ensenyaran mostres d’alguns
éssers vius i minerals que posseeixen la
sorprenent capacitat per produir llum o
són fluorescents, i s’ensenyarà com ho
aconsegueixen.
Dissabte 2 (11.30 h) a l’Aula ambiental
de Can Zam-Isabel Muñoz, la Dra. Patrícia
Soler, especialista en peixos i ben coneixedora del riu Besòs, explicarà els peixos que
s’hi poden trobar.
Diumenge 3, dos tallers més, a Ecometròpoli l’associació Bosc de llum mostrarà
«Kokedama, la tècnica japonesa de plantació» (11.30 h) i a la Jugateca del parc
del Molinet (12 h) amb l’Inge Nouws, es
donarà color i forma a les fulles caigudes a
la tardor.
Per a les quatre activitats, cal inscripció
prèvia: 618 007 230 / ecometropoli@
gramenet.cat

Arrenca el nou projecte
de teatre social
Al CRJ Mas Fonollar, s’ha programat un
nou projecte de teatre social a partir del 7
d’octubre (dijous de 17 a 19 h), adreçat a
persones d’entre 15 i 18 anys. L’activitat
(gratuïta) està dinamitzada per Grup
Eirene amb el suport de l’Ajuntament.
Inscripcions a: mariona.grupeirene@
gmail.com

