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la ciutat

anunci

La Junta de Govern Local aprova les
urbanitzacions dels c. Menorca i Sants
La Junta de Govern Local ha aprovat
l’adjudicació del contracte d'obres de
pavimentació del carrer Menorca per
un import de 332.335 € (IVA inclòs). Es
preveu que les obres comencin durant el
primer trimestre de 2022. L’objectiu de la
intervenció és fer un carrer més confortable per a la ciutadania i facilitar la seva
accessibilitat.

CARRER
MENORCA
Inversió
332.335 €
(IVA inclòs)
Superfície
6.439 m2

Amb una superfície total d’actuació de
6.439 m2, el projecte inclou la demolició de
la calçada actual, la construcció de noves
voreres i l’ampliació de les existents per a
una millor mobilitat i accessibilitat, i la
renovació total del paviment. Aquesta
renovació es farà mitjançant l’estesa de
dues capes d’aglomerat asfàltic i una estesa
final i recobriment d’una capa de rodament.

Licitació del carrer Sants

CARRER
SANTS

D’altra banda, la Junta de Govern ha aprovat també la licitació del contracte d’obres
del projecte d’urbanització del carrer de
Sants per un valor de 2.675.561 € (IVA inclòs). La superfície aproximada d'actuació
és de 4.600 m2.

Inversió
2.675.561 €
(IVA inclòs)

El projecte inclou voreres més amples i
accessibles, la renovació de la xarxa de
sanejament i d’enllumenat, el soterrament
de les línies aèries de baixa tensió i telecomunicacions, la plantació de nou arbrat i
la implantació de mobiliari urbà.

Reforç nadalenc
de la neteja
de l'espai públic
Durant l’època nadalenca, a causa de
l’augment del consum, creix també la
quantitat de cartró generat, especialment
als establiments. És per aquest motiu que
és molt important que els comerços facin
ús del servei de recollida del cartró
especialment destinat a ells, per tal de
millorar la netedat dels carrers, evitar els
contenidors sobreeixits i millorar el servei
pel conjunt del municipi.
L'Ajuntament ha reforçat, com cada any, el servei de recollida de cartró comercial en horari
de tarda-nit, els diumenges i els dies festius
d'obertura comercial d'aquest desembre, i estén ara aquest reforç a tots els dies laborables,
entre el 23 de desembre i el 9 de gener.
Alhora també hi haurà serveis de reforç de
tota la xarxa de recollida de cartró, envasos i vidre els dies festius i les vigílies dels
festius. A més, durant aquestes dates nadalenques es tindrà especial cura per evitar
el desbordament de contenidors. Els dies 5
i 6 de gener els equips habituals de neteja
viària faran un treball específic en la zona
del recorregut de la cavalcada de Reis.

Recollida d'arbres
de Nadal

Les persones interessades en obtenir la llicència
d’ocupació temporal corresponent hauran de
presentar la sol·licitud en l’Oficina d’Informació i
Atenció al Ciutadà (OIAC), mitjançant la instància
específica del tràmit.
El tràmit de la sol·licitud es farà concertant cita prèvia
a l’OIAC, que es pot demanar per telèfon al 93 462 40
90, de 9:00 a 14:30 h, i per mitjà del web municipal
https://www.gramenet.cat/seu-electronica/cita-previa/sollicitud-de-cita-previa/; o bé mitjançant correu
postal certificat o correu administratiu.
Termini de presentació de sol·licitud: del 10 al 14
de gener de 2022. Podeu consultar les Bases que
regiran la convocatòria a www.gramenet.cat

Pagaments dels ajuts
al comerç de la ciutat
S'ha aprovat el pagament amb caràcter
d'urgència de la segona remesa d'ajuts al
comerç dels 361 expedients presentats
per un import de 319.320,24 € que es
faran efectius durant aquest final d'any o
principis del 2022. En total, es satisfarà
un import total de 623.794,65 €. S’han
concedit el 77% de les sol·licituds d’ajuts
econòmics i se n’han denegat el 19%. El
4% restant són expedients duplicats que
es van integrar a l’expedient corresponent. Un dels sol·licitants ha renunciat a
l’import concedit.

Superfície
4.600 m2

La finalitat de la intervenció és fer un
carrer més confortable per al veïnat,
millorar la mobilitat sostenible, facilitar

Sol·licituds per a la instal·lació de xurreries
no permanents per al Carnestoltes 2022

Convocatoria FAVGRAM
l'accessibilitat, millorar el paisatge, optimitzar l'eficiència de les solucions tecnològiques i garantir-ne la sostenibilitat.

Es rehabilitarà el Pavelló
d’Ecometròpoli a Torribera

La Federación de Asociaciones de vecinas
y vecinos de Santa Coloma, FAVGRAM, organiza el miércoles 12 de enero (18.30
h) en el Casal de Safaretjos (Av. Generalitat, 222), una asamblea informativa sobre
el cierre de las oficinas bancarias de la
ciudad y en contra del precio abusivo de la
luz por parte de las eléctricas.

Concentración
por las pensiones
SOS Gent Gran y Marea Pensionista de
Santa Coloma llaman a participar en la
concentración que organizan, el 10 de
enero (11 h), en la pl. de la Vila, por la
defensa del sistema público de pensiones
y contra la brecha de género.

Oficina de atención
de la Defensora
La Junta de Govern Local ha aprovat
inicialment el projecte de rehabilitació del
pavelló Montserrat del Recinte Torribera
que acull des de fa deu anys el Centre
d’Educació Mediambiental Ecometròpoli,
amb un pressupost de 480.470 € (despeses
directes i IVA inclosos).
El projecte inclou la rehabilitació de coberta i façanes, i l’arranjament de paviment
del porxo i paraments interiors. L’objectiu

d’aquesta actuació és restaurar la coberta
existent per tal d’evitar filtracions a l’interior
de l’edifici, renovar la impermeabilització
del porxo i renovar el paviment i pintar els
paraments interiors i exteriors procedint a la
restitució dels revestiments en mal estat.
Ecometròpoli és el Centre d'Educació Ambiental municipal que ofereix recursos i
serveis ambientals a la ciutadania de Santa
Coloma de totes les edats.

Per tal de fer una gestió sostenible de la matèria orgànica, l’Ajuntament, a través del
Servei de Medi Ambient, recorda a la ciutadania que del 7 al 24 de gener es podran
dipositar els arbres de Nadal a 5 punts de recollida: c. Sant Carles (a l’alçada de Can
Sisteré); parc Moragues; parc Europa; pl. Pau Casals i pl. del Rellotge. També es poden
deixar els arbres a la deixalleria municipal (ctra. de la Roca) i als dos punts verds: el
del parc dels Pins (Motocròs) i el de Can Calvet.
Tipus d'arbres que es recullen: Arbres de fusta natural amb i sense peu
de terra (aquells que s’aguanten clavats a una base o enganxats). No es reutilitzen els
arbres fets de material sintètic o de plàstic.
La fusta es reaprofita com a compostatge de matèria orgànica utilitzada per regenerar
parcs i jardins de la ciutat. Per tant, és important que els colomencs i les colomenques
participin en aquesta campanya perquè és una manera de reutilitzar els recursos naturals de què disposem i tenir cura del medi ambient, entre tots i totes.

Nuevos canales de atención:
• Twitter: @defensorascg
• Mail: defensora@gramenet.cat
• Whatssap: 627 709 730
• Teléfono: 93 462 40 12 (de 9 a 14 h)
Formulario de cita previa (a partir del 10
de enero): https://www.gramenet.
cat/CitaPreviaDefensora

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: 93 462 40 00.
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
3.143 persones es beneficien
del nou servei de Teleassistència

La ciutat se suma a la iniciativa d'un Nadal inclusiu

L´Ajuntament s´ha adherit a la iniciativa per un Nadal inclusiu «Un Nadal per a tu i per a mi» que promou des de 2018 el Club MamasG, ara
amb el suport de l'Associació Divers. Amb aquesta proposta es vol donar
visibilitat i normalitzar les diverses situacions de les persones amb diferents necessitats. L'objectiu és que totes les nenes i nens puguin gaudir
per igual de les festes nadalenques, i per a què això succeeixi, se’ls hi
facilita l'accés als espectacles i esdeveniments. En concret, l'Ajuntament
posa en marxa: cues adaptades a tots els espectacles infantils; espais
especials per als nens i les nenes amb mobilitat reduïda a la Cavalcada
i tram sense soroll per infants amb Trastorn de l’Espectre Autista.

Balanç dels programes per a la diversitat funcional

Grameimpuls ha atès aquest any 158 persones en el marc dels dos
programes per a la diversitat funcional i salut mental que gestiona, un 27,42% més que el 2020. Es tracta del Programa SIOAS i
el de l'OTL. En tot el període, s'han acomplert 1.374 actuacions,
entre entrevistes inicials i tutories (1.235) i accions grupals
(139). L'objectiu d'ambdós programes és acompanyar en el procés
d'inserció laboral a persones que estan en tractament de salut mental i/o tenen diversitat funcional.
El servei, que compta actualment amb un
total de 3.143 persones beneficiàries, té com
a objectiu proporcionar seguretat i suport a
la persona usuària i al seu entorn familiar en
cas de necessitat; facilitar el contacte
permanent amb l’exterior i l’accés als serveis
de la comunitat, i donar resposta immediata
en cas d’emergència social i sanitària.
Les persones destinatàries del servei de
Teleassistència són principalment aquelles que requereixen suport per a la seva
autonomia a la llar, persones que es trobin
en risc per aïllament, risc de caigudes o
pèrdues de consciència; o bé que presentin
dificultats de mobilitat o malalties que
generin riscos; que tinguin un diagnòstic o
indicis de demència, senyals d'oblits, processos de rehabilitació física, cognitiva o
funcional, així com limitacions temporals
d'autonomia.
S'estableixen dues tipologies de servei,
en funció de les necessitats. Un servei
de teleassistència avançada d'intensitat

La teleassistència ofereix suport i
acompanyament en moments de crisi o
necessitats especials, actuant de forma
preventiva per evitar situacions de soledat a través d’assessorament personal
o tecnològic. El servei es presta les 24
hores del dia els 365 dies de l’any.
moderada, amb un suport bàsic quant a
prestacions i tecnologia complementària,
que constitueixen el 48% % del total de les
persones usuàries a la ciutat. I un servei
de teleassistència avançada d'intensitat
alta o molt alta, amb nivells superiors de
prestacions i atenció, així com la incorporació de dispositius perifèrics (detectors de
fum/foc, gas, monòxid de carboni, mobilitat/passivitat, caigudes o teleassistència
mòbil) que representen el 52%.
Aquest servei a Santa Coloma té una part
de copagament amb l’usuari/ària entre 3 i
7,5 euros al mes i la resta està finançat per
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. La
inversió fins al 2024 serà de 959.402 €.

Nuevo ciclo de talleres de
invierno en los centros cívicos

Nova formació de restauració per a joves

L’Escola de Restauració inicia el procés de selecció de joves menors de
30 anys per al projecte d’inserció «ERESC: oportunitats a la restauració». Es tracta d’una nova formació en l’àmbit de l’hostaleria de 10
mesos de durada. L’objectiu de l’acció, que arrencarà al gener, és millorar la inserció laboral del jovent i/o afavorir el seu reingrés al sistema educatiu i formatiu. El projecte, que té capacitat per a 20 alumnes,
ofereix dos itineraris formatius i permetrà obtenir els certificats de
professionalitat en les especialitats d’«Operacions bàsiques de cuina»,
«Operacions bàsiques de restaurant i bar» i «Servei de bar i cafeteria».
Més informació: www.grameimpuls.cat/eresc.

Voluntariat destinat a infants, joves i gent gran

El Punt del Voluntariat fa una crida a persones interessades a donar
suport educatiu a infants i joves o acompanyar a gent gran a l'hora
de dinar. En concret, es tracta de dos projectes que es desenvolupen
a Santa Coloma: el «Programa d'Acompanyament Educatiu», per
millorar l'èxit educatiu d'infants i adolescents, i «Dina en companyia»,
un servei per a persones grans que viuen soles o que comencen a tenir
dificultats per preparar correctament els àpats diaris. Més informació
al telèfon 646 058 979 o a puntvoluntariat@gramenet.cat.

Santa Coloma aprova el pressupost més elevat
de la seva història amb un marcat caire social
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar al ple ordinari celebrat aquest
dilluns el pressupost, ordenances i preus
públics per l'exercici 2022. Les ordenances i
preus públics de l'Ajuntament de Santa
Coloma pel proper exercici es congelen
respecte al 2021. L'IBI, per exemple, modifica
el seu tipus perquè no augmenti el rebut a les
famílies. També es fomenta l'emprenedoria,
bonificant i subvencionant algunes figures
impositives a les petites empreses, autònoms
i autònomes, i sector de l'hosteleria.
L'aprovació final incorpora algunes modificacions respecte a l'aprovació inicial del
novembre, fixant els comptes municipals

Los centros cívicos y los casales municipales iniciarán en enero, si la situación
sanitaria lo permite, la nueva programación de los talleres de invierno. En total se
ofertan 33 actividades lúdicas y formativas, con 14 nuevas propuestas, sobre
temas relacionados con la salud corporal,
los idiomas, la música, la danza, el arte, la
creatividad o la gastronomía, entre otros.
Los talleres comenzarán a partir del 24 de
enero teniendo en cuenta las medidas
sanitarias vigentes en cada momento.
El periodo de inscripción será del 10 al 19
de enero, o hasta que se agoten las plazas.
Las personas interesadas deberán solicitar
su plaza a través de www.tallersccgramenet.com y hacer el pago correspondiente.
Las plazas se adjudicarán por orden de
inscripción y se confirmarán una vez se
haya realizado el pago.
Entre la gran diversidad de talleres destacan aquellos orientados a preparar el cuerpo con diferentes disciplinas: el método
Feldenkrais, pilates, hipopilates o vinyasa

en 119.715.054,88. El pressupost va rebre
el vot favorable de l'equip de govern (PSC)
que presideix l'alcaldessa, Núria Parlon, i
dels tres regidors del grup municipal d'ERC.
Aquest ampli consens entorn dels comptes
municipals ha sigut possible gràcies a un
acord signat entre PSC i ERC que contempla
un paquet de mesures polítiques i pressupostàries. Ambdues formacions han acordat
impulsar polítiques comunes i compartides
com ara la memòria històrica, la mobilitat
sostenible, l'eficiència energètica, la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI destinada
a gravar els habitatges buits, l'habitatge
públic, la millora dels espais d'ombra o la
lluita contra l'addicció al joc.

flow, entre otras. Para los y las jóvenes de
12 a 18 años se ofrece, por primera vez, el
taller para aprender y practicar tenis de
mesa de forma profesional de manera gratuita. Este taller está dentro del programa
«Joventut esportiva, societat activa» que se
lleva a cabo en colaboración con la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento.
Con la nueva programación, se podrá
practicar danza oriental, tribal fusión,
belly dance y dance & fit. En el ámbito de
la creatividad, se incluyen, por ejemplo,
talleres sobre manga, pintura japonesa,
Minecraft, restauración de muebles o para
aprender a coser a máquina. Y también se
ofrecen talleres de canto creativo, técnicas
literarias, astronomía, coaching, defensa
personal para mujeres, cocina de mercado
o batch cooking, entre otros.
En definitiva, una gran oferta que se
suma y complementa a las actividades, las
exposiciones y los actos que las entidades
y asociaciones de la ciudad organizan en
estos espacios.

Premiats dos colomencs a la Gala de les Estrelles
Els colomencs Javi Rodríguez (Industrias Santa Coloma) i Adolfo Fernández (Barça)
van ser guardonats com a «Millor Entrenador» i «Millor Jugador del futbol sala» català
respectivament en la Gala de les Estrelles 2021 que va organitzar la Federació Catalana de Futbol. Tots dos van recollir aquesta distinció per segona vegada fent palès que
Santa Coloma és el bressol d'aquest esport a Catalunya.
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agenda
El Circ de Nadal
a la plaça Pau Casals

Vine a gaudir del circ i la màgia els
pròxims 28, 29 i 30 de desembre i
també el 2, 3 i 4 de gener. Podràs
aprendre diferents arts als tallers de circ
(sessions a les 11.30 i 12.30 h) i gaudir
dels millors espectacles del Circ de Nadal a
l'espai que romandrà obert al públic cada
sessió a partir de les 18 h. Entrades
anticipades: passatge.koobin.cat

‘Quin pollastre de Nadal’
a La Colmena

Torna la màgia del Nadal
als carrers de Santa Coloma
L’Agrupació del Comerç i la Indústria torna
al carrer amb les tradicionals activitats,
sempre respectant totes les mesures sanitàries establertes per fer front a la pandèmia.
TIÓ DE NADAL
23 de desembre
Davant del Mercat del Fondo (11 h)
Carrer de Sant Josep (17 h)
24 de desembre
Avinguda Generalitat, 35 (11 h)
C. d’Enric Granados amb c. Aguileras (17 h)

La cooperativa cultural La Colmena
presenta el seu muntatge teatral «Quin
pollastre de Nadal» el 27, 28, 29 i 30 de
desembre (18 h), i el 2 (12 h), 3 i 4 de
gener (18 h) a La Colmena, c. Francesc
Vinyes, 5. Entrada: 8 € ; amics del teatre: 4 €.

Cambios de horario en
las bibliotecas municipales
Del lunes 3 al sábado 8 de enero, las
bibliotecas municipales de Singuerlín, Can
Peixauet y Fondo modificarán su horario. La
Biblioteca Central permanecerá cerrada por
obras de mantenimiento. Más información:
www.gramenet.cat/biblioteques

2 de gener
Plaça de la Vila (d'11 a 14.30 h, i de
17.30 a 20.30 h)
GRAMOTA

MERCAT DE NADAL
Fins al 6 de gener
Plaça del Rellotge

23 de desembre
Davant del Mercat del Fondo (11h)
Carrer Sant Josep (17 h)
24 de desembre
Avinguda Generalitat, 35 (11 h)
Carrer d’Enric Granados amb carrer de les
Aguileras (17 h)
3 de gener
Davant del Mercat del Fondo (11 h)
Can Mariner (17 h)

INFLABLES
Per pujar-hi, cal aconsegueix el tiquet a les
botigues participants.

4 de gener
Plaça Baró (11 h)
Plaça de la Vila (17 h)

29 de desembre (de 17 a 20 h)
A la plaça del Rellotge i a l’avinguda Catalunya (davant de l’escola Jaume Salvatella)
3 de desembre
Can Mariner (d'11 a 14 h/de 17 a 20 h)

TRENET
27, 28, 29, 30 de desembre
i 3, 4 de gener
Mercat del Fondo (d’11 a14.30 h)
Plaça de la Vila (de 17 a 20.30 h)

4 de desembre
Plaça Baró (d'11 a 14 h/de 17 a 20 h)

31 de desembre
Mercat del Fondo (d’11 a 14.30 h)

27 de desembre
Plaça de la Vila (17 h)

‘I TU, JUGUES EN CATALÀ?’

Vine al Campament de la Fada
a entregar la teva carta!

Bones festes!
L’Ajuntament Informa s’acomiada dels
lectors i de les lectores fins al 14 de
gener.
Agraïm la col·laboració que ens presten els centres de servei i els establiments comercials que, setmana rere
setmana, fan de punt de distribució
del butlletí municipal.
Us desitgem un bon Nadal
i un magnífic any nou 2022!

Últims dies per participar
en el Premi Isabel Alonso

Festivos de Navidad
sin mercadillos

Fins al 30 de desembre es poden presentar
relats inèdits per participar a la XV edició
del Premi Isabel Alonso. Recordem que hi ha
dues categories: una per a estudiants, de 15
a 25 anys residents a Santa Coloma de
Gramenet; i una altra per a dones, d'aquesta
o una altra ciutat, majors de 25 anys i que no
es dediquen de manera professional a la
literatura. El tema de les narracions és lliure,
podran ser en català o castellà, i d'una
extensió no superior a vint folis ni inferior a
cinc. Les obres s'hauran de lliurar a La CIBA.
Més informació: 647 13 36 99.

Se informa a los titulares de las paradas del mercado de venta no sedentaria
de Fondo que los próximos días 25 de
diciembre y 1 de enero, por coincidir
con días festivos de carácter general y de
cierre comercial obligatorio, y teniendo
en cuenta que en otros festivos de estas
características la asistencia de paradistas
ha sido mínima, no se realizará el mercado semanal. Tampoco se realizará el
mercado de venta no sedentaria de
Singuerlín del próximo 6 de enero,
por el mismo motivo.

