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Plans i campanyes
Referent d'Ocupació Juvenil
Vols Estudiar? Busques Feina? Orientació per a joves de 16 a 29 anys al CRJ Can Carletes.

Santa ColoM'AGRADA. Ens agraden els carrers sense caques
Som responsables de les deposicions de les nostres mascotes. Les hem de recollir i llençar a un
contenidor o una paperera. És una acció cívica i saludable!

Activa't bellugant el cos i la ment
Per a majors de 55 anys.
A càrrec de l'Ofèlia Gusi

No és No. Per unes festes lliures d'agressions sexistes
Volem que Santa Coloma de Cervelló sigui un poble lliure d'agressions sexistes.

Protegiu-vos dels incendis forestals
Catalunya és un país de clima mediterrani amb molta massa forestal on sovint hi ha un risc elevat
d'incendi forestal. Atesa l’època de l’any en què som, és convenient extremar les precaucions i mantenirnos vigilants i prudents davant l’amenaça que els focs forestals representen per a la població i per al
nostre entorn.

Consells per evitar un cop de calor
Quan les temperatures són anormalment altes , la calor excessiva pot ser un perill per a la salut.

Escola Municipal de Pares i Mares
Des de l'ajuntament volem ser partícips de l'educació global, de l'educació que implica no només les
famílies i l'escola, sinó tota la ciutat. Sota aquesta idea va néixer ja fa uns anys, el programa de l'Escola
Municipal de Pares i Mares.

Cultura emprenedora a l'escola
Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat
educativa, l'administració i altres agents socials de la seva localitat.

Jugatecambiental
Espai per al lleure que tracta de promoure el joc en família i el respecte pel nostre entorn. Es fa a través
d’un seguit d’activitats i tallers dirigits per educadors ambientals, i un servei de préstec de material per
jugar i explorar de forma respectuosa.

Millor que nou! Reparat
El projecte “Millor que nou! Reparat” t’ofereix diferents possibilitats per allargar la vida dels teus objectes
i generar menys residus.

Reempresa
Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou
model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen
un relleu en la propietat i direcció.

PLASEQCAT
Les característiques d’algunes indústries properes a Santa Coloma de Cervelló fan que existeixi un cert
risc químic. El PlaseQCat és un Pla d’emergència que permet preveure tot el que caldria fer en cas de
produir-se algun tipus d’accident.

Pla Local de Joventut 2018-2022
Si ets jove, vius a Santa Coloma de Cervelló i tens entre 16 i 29 anys, ara és el moment de fer-te
escoltar!

Espais de Debat Educatiu
L’Espai de Debat Educatiu (EDE) és una iniciativa que ofereix la possibilitat de reflexionar i debatre
aspectes importants de l’educació, per tal de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència
educativa del municipi.

Consell d'Infants
El Consell d’Infants Municipal és un espai de participació on nois i noies de 5è i 6è de primària, en
representació dels seus companys i companyes, debaten i fan propostes per millorar el municipi des de
la visió dels infants.

Tinença responsable d'animals de companyia
Si tens una mascota recorda les teves responsabilitats.

Prevenció i control del mosquit tigre i altres plagues
La Regidoria de Salut de l'Ajuntament estableix les mesures perquè el risc de plagues sigui mínim. No
podem esperar, però, eradicar-les.

Banc del Temps
El Banc del Temps de Santa Coloma de Cervelló és una iniciativa de l'associació "Dones pels 4
Cantons", tot buscant de potenciar la relació d'intercanvi entre la gent del nostre poble.

Córrer a Santa Coloma. Circuits de cursa
L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, han creat

dos circuits de cursa per oferir nous espais de pràctica esportiva a l'aire lliure al municipi.

Esport al carrer
Al municipi disposeu de diferents espais públics amb equipament destinat a la pràctica d'esport a l'aire
lliure.

Grans Actius. Programa d'activitat física per a gent gran
Des de la Regidoria d'Esports hem desenvolupat el programa "Grans Actius" adreçat a la Gent Gran del
nostre municipi.

Xarxa Municipal per a la Infància i l'Adolescència
La Xarxa Municipal per a la Infància i l’Adolescència és un projecte que es va iniciar al llarg del curs
escolar 2004/2005 per tal de millorar la comunicació i la coordinació entre els professionals que treballen
amb infants i adolescents al municipi.

II Pla d'Igualtat de Santa Coloma de Cervelló 2016-2020
La desigualtat entre dones i homes continua instaurada en l'actualitat en tots els àmbits de la societat.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Santa Coloma de Cervelló
Els Plans i estudis de Mobilitat Urbana són l’eina dels municipis per complir amb els nous requeriments
d’aconseguir una mobilitat sostenible i segura.

