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Incorporació del Parc
de la Bastida a la xarxa
de parcs metropolitans
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Des de l’ 1 de gener de 2018, el parc de la Bastida, s’ha
convertit en un parc metropolità, a l’igual que Can
Zam o el parc del Molinet. Per tant, s’incorpora a la
xarxa de parcs metropolitans de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), deixant de ser un parc municipal.
A la pràctica, això vol dir que les despeses de manteniment es gestionen des de l’AMB i tots els espais
del parc són supervisats directament per la xarxa de
parcs metropolitans. Aquesta gestió de l’Ajuntament
comporta una reducció de costos molt important
als quals fins ara s’havia hagut de fer front des dels
pressupostos municipals.

Novetats sobre
la re-urbanització
de Sant Lluís i Perú
Els criteris tècnics aplicats per
al projecte d’urbanització s’han
concretat en millores de confort,
accessibilitat i seguretat per als
desplaçaments dels vianants, persones amb dificultats per a la marxa, veïns i veïnes amb cadires de
rodes, crosses, cotxets de nadons,
carros de la compra... i també per
a les persones que hi viuen en els
trams re-urbanitzats.

Les voreres seran més amples, es soterraran els cables
de les companyies subministradores, es renovarà
la xarxa d’enllumenat i es col·locaran elements de
mobiliari urbà que permetin el descans i l’esbarjo de
la gent gran.
La re-urbanització que s’està fent inclou també modificacions, en el sentit del trànsit en alguns trams, en els
espais d’aparcament, en la selecció i disposició de l’arbrat
(es preveu la plantació de pereres silvestres i pruners), i
d’altres mesures que vindran a oxigenar la zona.

Parc de la Bastida.

Cruce de calle Nápoles

Els projectes d’obra han estat àmpliament treballats
i consensuats amb els veïns i veïnes, que han tingut
ocasió de participar-hi i fer aportacions en diverses
reunions informatives amb tècnics i responsables
municipals i fins i tot de l’empresa adjudicatària de
les obres al Centre Cívic del Barri Llatí.
La previsió de durada de les obres és de 7-8 mesos i
es va desenvolupant per trams.
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Recreació virtual del resultat de la remodelació
de la zona.

Des del c. de Pompeu Fabra a l’avinguda dels
Banús, del c. Sardana al pg. de la Salzereda, de
l’av. d’Anselm de Riu al c. Nàpols o des dels nous
semàfors igualitaris als passos adaptats. Estem
transformant la ciutat. I ho estem fent amb els
recursos i esforços propis i els que venen d’altres
administracions, com les europees. Gràcies a
l’esforç i l’eficàcia dels nostres equips tècnics i a la
lluita de l’equip de govern davant les institucions,
Santa Coloma ha aconseguit 16 milions d’euros
de l’Estratègia DUSI que promou la Unió Europea.
Aquests diners, juntament amb els que hi esmerça
l’Ajuntament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o
la Diputació de Barcelona serviran per a continuar
millorant la ciutat.
La nostra acció de govern no només està enfocada
a l’urbanisme. Sabem que hi ha famílies afectades
per la crisi econòmica i continuem desplegant les
nostres polítiques socials. En aquest sentit vull destacar
dos projectes: les reconversions de l’antiga fàbrica
CIBA i de l’antic pavelló de l’Hospital Esperit Sant.
En el primer cas, convertirem l’edifici en un centre
integral de suport a les polítiques d’igualtat referent
en clau metropolitana, i en el segon, construirem
un Centre de Formació per a l’Ocupació.

Estat actual de les obres.
Com el veïnat haurà pogut comprovar, actualment
ja estan en marxa les obres de re-urbanització del
carrer Sant Lluís.

L’actuació municipal als nostres districtes avança
imparable. La transformació urbana de molts
llocs de Santa Coloma de Gramenet ja comença
a ser una realitat, fent visible allò que havia estat
programat. Estem treballant seguint el nostre full
de ruta, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) a més
d’atendre les necessitats sobrevingudes.N’hi ha
de grans actuacions i de petites; projectes emblemàtics amb impacte global a la ciutat i micro
urbanisme de manteniment i reparació. Es tracta
de conjugar esforços per millorar la qualitat de vida
de tots i totes, de fer de Santa Coloma una ciutat
més amable, més confortable i més respectuosa
amb el medi ambient. A més volem incorporar
noves visions a l’urbanisme i al manteniment com
és la perspectiva de gènere.

Los problemas que ofrece la actual configuración del
cruce entre las calles Nápoles, Rafael de Casanova y
Mossèn Camil Rossell para la interacción entre peatones
y vehículos, han llevado al Ayuntamiento a plantear
una remodelación de dicho espacio. Básicamente, lo
que se proyecta es una ampliación de las esquinas y
la mejora de la accesibilidad para las personas con
problemas de movilidad.

Pensant en les persones, al costat dels veïns i veïnes, treballem per millorar el present i projectar el
futur. Les regidories de districte són una d’aquestes
eines de proximitat i de millora. Atenem els vostres
problemes i recollim els vostres suggeriments per
fer la millor ciutat entre tots i totes.
Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

“Alcaldía en los Barrios”
a finales de febrero
El próximo distrito que visitará el programa “L’Alcaldia
als barris” será el distrito 2. El paso de la alcaldesa y su
equipo por los barrios de Llatí, Riera Alta y Cementiri
Vell está prevista para finales de febrero.
Durante los días que dure el programa para el distrito
2, la Alcaldesa frecuentará los locales comerciales, las
entidades del barrio y todos aquellos lugares que
requieran su atención por algún aspecto en concreto,
además de realizar la tradicional asamblea vecinal con
la que concluye la semana.
Si quieres pasar un día con Núria, invitarla a tu casa a
tomar un café y conversar, o quieres que te reciba en
los despachos de la Regiduría para exponerle alguna
cuestión en concreto, llama al 93 462 40 57 o envía
un correo a alcaldiaalsbarris@gramenet.cat y nos
pondremos inmediatamente en contacto contigo.

amb veïns i veïnes del barri. Aquest és un projecte
d’aprenentatge i servei on els infants, de la mà d’educadors/es i voluntaris/es aprenen al mateix temps que
es responsabilitzen de la comunitat on viuen.

Un any de la moneda GRAMA
Ja fa un any que circula la moneda social de Santa
Coloma de Gramenet “la Grama". De moment hi ha
300.000 unitats circulant, 1.700 comerços adherits i
300 usuaris actius.
Aquest projecte de moneda 100% pública és pioner
i innovador amb una acceptació que creix poc a poc.
L'Ajuntament preveu per al 2018 pagar una part dels
sous dels empleats/des municipals amb “grames” i
introduir-la en la contractació pública. Amb la nova
moneda es pretén que una part gran de la despeses
es quedi a Santa Coloma ja que fins ara de cada 10
euros de despesa només 2,9 es quedaven a la ciutat.

Calendari de les dones 2018

Una mirada a la Fundació
Germina
La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre
fundada l'any 2004 que treballa a Santa Coloma de
Gramenet i Badalona oferint suport i acompanyament
a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Des de la seva creació, la Fundació Germina ha anat
ampliant la seva activitat i actualment atén de manera
directa cada dia a 200 infants, adolescents i joves, i
unes 120 famílies a través dels seus programes.
En l’actualitat treballen en una iniciativa que pretén
recuperar els carrers i les places de la ciutat com es-

Ayúdanos a cuidar de tu barrio
La mejor ayuda que puede tener el Ayuntamiento para
resolver las pequeñas incidencias que se producen
cotidianamente, es la colaboración ciudadana. Si en
tu calle o en tu barrio detectas alguna disfunción en
un semáforo, rotura de mobiliario urbano, problemas
en el pavimento o cualquier otro problema que deba
ser resuelto, nos puedes ayudar de diferentes maneras

1. Dirigiéndote a tus regidoras o regidores de
distrito y solicitando que abran un expediente
GDis (gestión directa) para la incidencia, en el
caso de que sea de urgente resolución o suponga
un peligro de alguna manera.
2. Entrando tú mismo/a un expediente QUI vía
web municipal o instancia al Ayuntamiento,
en el caso de que se trate de una queja o una
sugerencia.

Te recordamos que la Concejalía de distrito está a tu
servicio los miércoles en el Centro Cívico del Latino de
la calle Nápoles 41, permanentemente en el teléfono
93 462 40 42, o bien por correo electrónico a:
districte2@gramenet.cat

Ja està disponible el nou calendari de les dones 2018
destinat enguany a donar visibilitat i posar en valor les
aportacions de les dones a la societat en general i a
la nostra ciutat, en aquest cas les grans professionals
de Santa Coloma al món de la gastronomia.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha
signat amb l’ACH un conveni de col·laboració que
fixa els termes per assegurar l’accés a l’habitatge de
les famílies amb recursos molt limitats, realitzar el
seguiment social per pal·liar la situació de vulnerabilitat econòmica i aconseguir de forma efectiva el
seu arrelament.

Descomptes per a joves al teatre.
El Teatre Sagarra col·labora amb el programa“Escena 25”,
que ofereix descomptes especials per als espectadors/es
fins als 25 anys. L´objectiu es crear i consolidar l´hàbit de
gaudir de les arts escèniques i de la música en viu. Les
entrades tenen un preu de 5€. L’Ajuntament i l’Institut
Català de les Empreses Culturals (ICEC) són els promotors
d’aquest conveni que es va dur a terme al novembre de
2017 per possibilitar l’accés dels joves a la cultura i descobrir els equipaments culturals. L’Auditori de Can Roig
i Torres també col·labora en el programa “Escena 25”.
https://www.gramenet.cat/temes/cultura/teatre-sagarra/

Pla de mobilitat de Santa Coloma
Els Plans de mobilitat urbana són el document bàsic
per configurar les estratègies de mobilitat sostenible
dels municipis.. El contingut dels plans de mobilitat
urbana s’ha d’adequar als criteris i les orientacions
establertes pels plans directors de mobilitat de llur
àmbit i, si escau, als plans específics, i ha d’incloure
un pla d’accés als sectors industrials del seu àmbit
territorial. Podeu trobar més informació a https://www.
gramenet.cat/temes/territori/pla-de-mobilitat-urbana/

El calendari mostra dones joves que des de diferents
perspectives treballen i lluiten per la igualtat i que es
defineixen amb certeses i contradiccions com a valentes, lluitadores, solidàries, emprenedores, lliures....
però sobretot com a dones, joves i diverses.
El calendari de les dones en l’àmbit de la gastronomia es
pot aconseguir al CIRD (Centre d’Informació i Recursos
per les Dones) situat a la plaça Montserrat Roig.

Conveni de col·laboració amb
l’Agència Catalana d’Habitatge

Seu del districte.

Siguen las reclamaciones
a la Generalitat
Desde la Federación de Vecinos de Santa Coloma
de Gramenet iniciamos en 2016 una campaña para
intentar que aquellas comunidades de propietarios
de la ciudad, que habían solicitado subvenciones a la
Generalitat para eliminar barreras arquitectónicas y
rehabilitar los edificios y no habían cobrado las ayudas,
pudieran reclamarlas de alguna manera.
Después de un estudio de campo, nos dimos cuenta
que la mayoría de comunidades, o bien habían recibido resolución denegando las subvenciones, o bien
diciendo que no se pagaban por haberse agotado el
presupuesto destinado. Otros, ni siquiera recibieron
resolución de ningún tipo.
Dado que las solicitudes de ayuda databan de 2008,
2009 y 2010, nuestro abogado nos dijo que era
preciso hacer un escrito para generar un nuevo acto
administrativo que pudiera, a su vez, generar una
nueva resolución ya que los plazos de recursos contra
las resoluciones que se dictaron en su momento ya
habían prescrito.
La idea es hacer un escrito por cada uno de los tres
supuestos que hemos comentado anteriormente,
pero que englobe a todas las comunidades, es decir,
a aquellas que no recibieron resolución, aquellas
comunidades a las que se les denegó ayuda diciendo
que no cumplían los requisitos pero sin especificar
cuáles y aquellas comunidades que vieron denegada
la subvención bajo la excusa de que el presupuesto
destinado se había agotado.
Así, en función de las respuestas que recibamos,
podremos seguir adelante con la vía administrativa
y posteriormente judicial.
De todas las noticias y avances que vayamos obteniendo iremos informando a todas las comunidades
a través de los contactos que nos han proporcionado,
y en nuestra página web www.favgram.org

Una de les activitats d’estiu
del Centre Obert Germina.
pais de joc i convivència pels infants. Els nois i noies
més grans del Centre Obert Infantil preparen jocs
tradicionals al carrer per tothom que hi vulgui passar,
com ara saltar a la corda, bitlles, pintar o jocs gegants.
Es tracta d’una activitat que permet establir vincles

Presentació del calendari de les dones 2018.

