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El Full
del districte 2
LLATÍ, RIERA ALTA I CEMENTIRI VELL

L’EDUSI al barri
Santa Coloma de Gramenet rebrà 15 milions
d’euros de la Unió Europea després de presentar al
fons europeu de l’Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), una àmplia
proposta per remodelar diferents espais públics i
equipaments de la ciutat. Aquesta concessió
econòmica és un ajut molt important per a
l’Ajuntament, ja que pot tirar endavant tot un
seguit de projectes bàsics per a la millora del
municipi com la Pinta Verda, el Pla de mobilitat i la
reurbanització de carrers entre d’altres. Tots
aquests projectes han comptat amb la participació
del veïnat.
DISTRICTE 2

Un any al districte
El 2015 va ser la celebració dels 100 anys de l’església major, inaugurada el 5 de setembre de 1915. Durant aquest
centenari ha canviat el barri, la gent i les tradicions però no pas aquesta parròquia, que es va construir gràcies a la
donació del terreny i els diners de la família Gordi. A partir d’aquell moment, el nucli de la ciutat va quedar
ressituat al voltant d’aquesta magnífica i gran església, que avui dia és considerada bé local del municipi de Santa
Coloma de Gramenet. Aquest espai tan especial de la ciutat va ser un dels últims edificis d’estil neogòtic construïts
a Catalunya entre finals del segle XIX i començaments del segle XX.
Un acte especialment veïnal va ser la celebració dels 40 anys de la Colònia de colomencs nascuts a Cabra (Còrdova)
com a entitat del Centre Cívic Llatí. Aquesta emblemàtica associació va ser fundada a finals dels anys setanta.
Diverses han estat les accions municipals posades en marxa per a la millora de districte 2. Durant el mes de juliol i
agost de 2015 l'Ajuntament va executar una campanya de millora de la pavimentació a diferents indrets de la
ciutat. Un dels punts va ser el carrer Roma (entre Beethoven i Mozart).
Una altra acció impulsada a nivell municipal van ser les obres de renovació de la calçada al tram del carrer de
Gènova, situat entre els carrers de Florència i Montevideo. El tram esmentat estava en mal estat, de manera que
es va realitzar la renovació del ferm amb una nova capa de rodolada.
A petició del veïnat es va obrir una nova zona d'esbarjo per a gossos al jardí d'Ernest Lluch, una acció que va
formar par de la segona fase d'implantació del servei que va començar fa ara dos anys.
Una altra important reforma durant aquest any de legislatura va ser les obres d'arranjament del camí forestal
interior del parc de la Bastida. Aquesta via principal es trobava deteriorada degut a les pluges, causants del
desplaçament de les fustes que el delimiten.
Moltes activitats socials es realitzen durant l'any al districte 2. Per exemple, la Xarxa de Parcs Naturals va
programar dotze passejades guiades durant tot el 2016, amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni natural i
cultural protegit del Parc de la Serralada de Marina. Durant aquestes passejades un equip d’experts va informar
dels diferents ecosistemes i es van visitar valls amagades i turons ocupats pels antics pobladors d'aquestes terres.
La cara més solidària i social es va veure representada, per exemple, amb els tallers de teatre social que ha estat
impartint als centres cívics. L’Associació Amics del Malalt Mental de Santa Coloma de Gramenet (AM.AM.ME) és
una entitat d’iniciativa social, sense afany de lucre, que té com a objectiu promoure una millora en la qualitat de
vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

noticia principal

Barris molt comunitaris

Ciutat sostenible: Urbanització carrer Sant Lluis
Ciutat inclusiva: Promoure la inclusió social,
l’ocupació i la convivència amb iniciatives
destinades a resoldre carències bàsiques
(alimentació, roba…) de la població amb més
dificultats, projectes d’acompanyament a nens/es
de 3 a 12 anys i famílies per promoure l’èxit
escolar, accions d’orientació, formació i
intermediació per afavorir la inclusió laboral.
Ciutat intel·ligent: Millorar l’ús i la qualitat de les
tecnologies de la informació i el seu accés a través
d’actuacions en l’administració electrònica (tràmits
online, tele-assistència per a col·lectius específics,
aplicacions mòbils per a l’activitat turística…) i
Smart Cities (sensorització contenidors, reg
intel·ligent, gestió integral de l’aparcament, panells
d’informació transport públic, centre de control de
seguretat i emergències…).

ACTUACIONS A TOTS ELS DISTRICTES
Ciutat saludable: Promoure mesures del ‘Plan de
Mejora de la Calidad del Aire’
Ciutat inclusiva: Promoure la inclusió social,
l’ocupació i la convivència amb iniciatives
destinades a resoldre carències bàsiques
(alimentació, roba…) de la població amb més
dificultats, projectes d’acompanyament a nens/es
de 3 a 12 anys i famílies per promoure l’èxit
escolar, accions d’orientació, formació i
intermediació per afavorir la inclusió laboral.
Ciutat intel·ligent: Millorar l’ús i la qualitat de les
tecnologies de la informació i el seu accés a través
d’actuacions en l’administració electrònica (tràmits
online, tele-assistència per a col·lectius específics,
aplicacions mòbils per a l’activitat turística…) i
Smart Cities (sensorització contenidors, reg
intel·ligent, gestió integral de l’aparcament, millora
de la informació digital del transport públic, centre
de control de seguretat i emergències…).

És un orgull ser regidor del districte 2, format pels barris Llatí, Riera Alta i Cementiri Vell.
Aquests tres barris tenen una història comuna d'arribada d'immigrants de tot l'Estat espanyol
que han aixeca't a pols i li han donat forma i vida. Uns barris que, per això, reflecteixen les
millors cultures de germanor veïnal, ajudant als altres i amb ganes de progressar
comunitàriament.
Carrer a carrer, els barris s'han anat fent gràcies al treball i les reivindicacions dels seus veïns i
veïnes i amb la complicitat de l'acció dels ajuntaments democràtics. I jo ara, com a regidor, vull
continuar aquest llegat de treballar conjuntament, per fer dels barris un lloc per viure i
conviure amb plenitud ciutadana. El passat és important, però el futur ens crida a fer més
progressos pels nostres barris. Crec que tenim reptes de millora als nostres carrers, que han
envellit pel pas del temps, als espais públics, que sempre són d'un gran ús veïnal, i als serveis
sanitaris, socials i lúdics que pertanyen a cadascun dels barris. En aquest sentit, els nous
pressupostos per al 2017 constitueixen compromisos de millora i benestar que comparteixo
amb l'alcaldessa, Núria Parlon, i el meu company de districte, Diego Arroyo, que em motiven a
fer possible més avenços.
És per això que espero trobar-me amb tu, veí i veïna del Llatí, Riera Alta o Cementiri Vell, per
treballar els propers anys en aquests enorgullits barris.

.

LA “TABLET” AL TAULELL

Álvaro Rodilla
Regidor del districte 2

El passat 11 de novembre va començar
l’activitat “La tablet al taulell” dins de la
campanya “Cap a una Moneda Local. Posa-li
nom!”. Els regidors i regidores dels districtes,
acompanyats de tècnics municipals, van visitar
establiments dels barris corresponents per
explicar als i a les comerciants els avantatges
de la utilització de la moneda local.

El Full del districte 2
Diego Arroyo

“Volem una ciutat equilibrada i amb
bons serveis”
El Diego Arroyo, regidor del districte 2, és el tercer tinent d’alcaldessa executiu i s’ocupa de les qüestions relatives
a Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports. La seva tasca com a regidor està dirigida a la col·laboració
amb les entitats que formen part d’aquest districte i la proximitat amb els veïns i veïnes per tal d’atendre i intentar
solucionar les seves demandes. També considera important la creació d’un sentiment de pertinença a la ciutat de
Santa Coloma.

Quina valoració feu dels primers
mesos de treball al capdavant de la
vostra regidoria de districte

Florència, i la presentació als veïns i
veïnes del projecte d’urbanització del
carrer Sant Lluís.

Podem afirmar tant el meu company
com jo, que aquest temps de
presència ha estat molt positiu.
Tenim un bon Centre Cívic, amb una
Associació de Veïns activa i unes
entitats que treballen i fan activitats
per diferents col·lectius i persones
del barri.

Què és o quines qüestions són
prioritàries per a la vostra regidoria
de districte ara mateix?

Quines són les principals peticions
que us ha fet arribar la ciutadania
del vostre districte en aquest
període de temps
A banda de les qüestions puntuals o
menors, no per això menys
importants (com pivots o pilones en
mal estat), la principal reivindicació
ha estat la instal·lació,
ja
aconseguida
d’una
plataforma
d’accessibilitat per l’autobús al carrer

El fer coneixedors a les entitats,
comerciants i veïns i veïnes de la
nostra presència al districte i la
nostra disponibilitat per a la gestió
de consultes i peticions.
El sentiment de pertinença a
barri està força arrelat entre
ciutadania colomenca, passa
mateix
amb
l’arrelament
districte? O s’ha de fer encara
cert treball pedagògic des de
regidories?
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És evident que el sentiment de
pertinença a la ciutat i al barri es
dóna en la ciutadania. El concepte de

Els pressupostos als barris
Després de l’aprovació inicial del pressupost i les ordenances 2017 en el Ple
d’octubre, l’Ajuntament va organitzar reunions veïnals per recollir propostes a
tots els districtes, així com un taller específic per a les entitats colomenques.
Totes aquestes propostes es van debatre en un Fòrum ciutadà, presidit per
l’alcaldessa Núria Parlon, el passat 21 de novembre i els resultats seran
incorporats a l’aprovació definitiva del Ple de desembre. Tota la informació sobre
els pressupostos 2017 es pot consultar a la web de l’Ajuntament
www.gramenet.cat i clicant a l’apartat “Sessions informatives del pressupost”.

pertinença al Districte s’ha de
treballar i aquesta funció pedagògica
s’ha de fer així com propostes
d’activitats conjuntes.
Les diferències entre els sis
districtes són evidents però, poden
treballar conjuntament les sis
regidories de la ciutat en algun tema
en concret?
Tenim realitats diferents entre els
districtes però hi ha d’haver un fil
conductor per a tots que és gaudir
d’uns bons serveis tant a nivell
educatiu, sanitari, serveis socials,
seguretat, zones verdes ... És a dir,
una ciutat equilibrada amb bons
serveis per a tots els ciutadans i
ciutadanes. Per això la coordinació
entre els diferents regidors i
regidores de districte, que ja es fa
periòdicament, va en aquesta línia.

“La nostra
prioritat és fer
coneixedors a les
entitats,
comerciants i
veïns i veïnes, la
nostra
disponibilitat al
districte”

Espai FAVGRAM
Favgram es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santa Coloma de
Gramenet, funcionando como tal desde 1994. Actualmente tenemos nuestra
sede en Rambla de Fondo 14, con servicio de asistencia presencial los lunes,
miércoles y viernes de 17.30 a 20.30h en nuestra sede. Otras formas de
contactar es por teléfono: 93 392 92 45 y por correo electrónico:
favgram@gmail.com, también estamos en twitter y en Facebook.
Somos una entidad de segundo grado que la forman actualmente 14 de las
asociaciones de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, dejando la puerta abierta a
las AAVV que no forman parte de la Federación para unirse en el momento que
lo crean oportuno, y que el barrio que actualmente no dispone de AAVV pueda
contar con una, Riera Alta.
Cada AAVV intenta trabajar en su territorio, en su barrio, los temas que les
atañen individualmente, todo tipo de temas relacionados con el día a día de sus
vecinos y vecinas. La Federación de Asociaciones de Vecinos intenta trabajar los
mismos temas pero a nivel ciudad. Por ejemplo a petición nuestra se inicia un
periodo de sesiones informativas en los distritos desde el Ayuntamiento para
informar de los presupuestos y como participar y hacer alegaciones. En breves
fechas plantearemos públicamente temas de gran importancia para los vecinos y
vecinas de Santa Coloma de Gramenet. Trabajar conjuntamente con otras
entidades y plataformas del territorio es el futuro inmediato del movimiento
asociativo y así se intentará hacer.

Oficina d’Atenció del districte 2
Centre Cívic Llatí
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