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Passos de vianants adaptats

Lliurament del Guardó
Isabel Martínez

L’Ajuntament continua treballant per l’accessibilitat dels
nostres carrers per a les persones amb discapacitats.
En aquest cas, el pas de vianants de l’encreuament
Nàpols amb Mozart, que s’està habilitant actualment,
millorarà l’accessibilitat en aquest àrea del Llatí.
Preguntem sobre aquest tema en la nostra enquesta
Components del Grup de dones del Llatí, la guardonada Pepi Muñoz i l’alcaldessa Núria Parlon. de barri (veure més endavant).

Un dels actes del “8 de març”
que han tingut lloc al districte
ha estat el lliurament del
guardó “Isabel Martínez”;
aquest guardó que va néixer fa
més de 15 anys amb el nom de
“Guardó 8 de març” va prendre
el nom” Isabel Martínez” ara fa
7 anys.

La Isabel Martínez, una de les fundadores més activa
del grup de dones i més lluitadora per millorar el barri
i les condicions de vida dels seus veïns i veïnes, va
patir una malaltia molt greu que li va causar la mort i,
des de llavors les seves companyes, amb el vist i plau
de la seva família, la volen honorar cada any amb el
lliurament d’aquest premi que porta el seu nom.
Aquest premi que han rebut dones com la Manuela
de Madre, la Remei Martínez, la Dolça García o la Celes
Ramírez de les Oliveres i que reconeix la feina de les
dones feministes en favor de la dignitat i la igualtat de
les altres dones, enguany ha estat lliurat el passat 6 de
març a la Pepi Muñoz Castro, voluntària incansable i
presidenta de l’Associació de Suport Emocional en el
Dol des dels seus inicis com entitat fa més de 20 anys.
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Alcaldia al Latino
L’Alcaldia als Barris passarà pel
districte el proper dimecres 11
d’abril. Ja saps, si vols passar un
dia amb l’alcaldessa, si la vols
convidar a un cafè a casa teva
o si vols que et rebi per
exposar-li directament
alguna qüestió d’interès,
truca’ns al 93 462 40 57 i
entraràs directament en
l’Agenda de l’Alcaldessa.
Et recordem també que la
seu del Districte es troba
al Centre Cívic del Llatí.

L’Ajuntament és la institució més propera a la
ciutadania. Els veïns i veïnes que s’adrecen al
seu Ajuntament a través de múltiples vies quan
tenen qualsevol problema independentment de
l’Administració que sigui competent. I des de
l’Ajuntament, sabem que és així i intentem donar
la millor resposta. Com a alcaldessa d’aquesta
ciutat dir-vos que la proximitat és un tret característic de la nostra gestió. Dues iniciatives
polítiques “Alcaldia als Barris” i “Regidories de
Districte”, són la màxima expressió d’aquesta
manera de governar.
Al present mandat hem reforçat les Regidories de
Districte. Les companyes i companyes de l’equip
de govern, a més de les seves responsabilitats
sectorials al govern municipal, es distribueixen
la presència als sis districtes de Santa Coloma.
Són els regidors i regidores els i les que atenen
personalment als veïns i veïnes, visiten les
entitats i s’atansen a la situació econòmica i
comercial dels barris.
Els colomencs i colomenques tenen múltiples
vies per comunicar-se amb l’Ajuntament. Totes
aquelles que marca la llei a través bàsicament de
l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania
(OIAC) de manera presencial, telefònica o telemàtica. Però volem anar més enllà i hi som a on
està la gent. Així fem servir les xarxes socials –jo
mateixa a través bàsicament de Facebook– i tots
aquells canals de comunicació que detectem.
En qualsevol moment, qualsevol veí o veïna, pot
contactar amb la seva alcaldessa. El meu equip
de govern i jo mateixa estem sempre estem a
disposició. Però a més vull mantenir un contacte
directe, personal amb totes i tots. És per això que
periòdicament fem “L’Alcaldia als Barris”. Durant
uns dies traslladem literalment el despatx de
l’alcaldia als barris de Santa Coloma per rebre
veïns i veïnes, comerciants, entitats, etc.
Ben aviat ens tornarem a trobar. Estem preparant
una nova ronda de visites en què combinarem
l’Alcaldia als Barris amb les Regidories de Districte.
Seguirem sent la primera administració, la més
propera i sensible a la realitat quotidiana dels
colomencs i colomenques.
Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

Pas de vianants Nàpols/Mozart en obres.

Ajuts al lloguer per a joves

Dotze anys sense el Cementiri Vell

Vuelve la “Mostra Gastronòmica”

L’Ajuntament posarà en marxa noves mesures per
ajudar a l’emancipació del jovent. Amb uns tres milions
d’euros de partida s’intentarà cobrir entre 600 i 1.000
contractes de lloguer per aprofitar els 1.600 pisos
buits que es calcula que hi ha a la ciutat. L’ajuda per
a cada jove serà de fins un màxim de 200 euros al
mes per pagar lloguers d’habitatges de com a màxim
650 euros al mes per un període de cinc anys; a més
dels dos mesos de fiança que requereix tot contracte.
El setembre es publicaran les bases definitives però
de moment se sap també que els ajuts aniran acompanyats d’altres incentius com una subvenció per
a l’abonament de l’IBI, una assegurança de danys i
per a cobrir els hipotètics impagaments adreçada
als propietaris.

A cavall entre els anys 2003 i el 2004 es van fer les
darreres obres de trasllat de l’antic Cementiri Vell de
Santa Coloma de Gramenet, situat en els terrenys de
l’actual Parc d’Ernest Lluch, cap a l’actua fossar de la
carretera de la Roca.
El Cementiri Vell, que ocupava la part del nostre districte
ubicada a l’Est de la ciutat (si prenem com a referència
el Centre), es va inaugurar el 1861 i va rebre el darrer
enterrament el 1976 abans de la seva clausura. Es va
poder inaugurar gràcies a uns terrenys cedits per la
Família Sagarra, amb la qual cosa s’explica perquè
allotjava el panteó d’aquests il·lustres colomencs.

El próximo fin de semana del 20, 21 y 22 de abril la
Rambla de Sant Sebastià acogerá de nuevo la “Mostra
Gastronòmica”, un evento que pretende demostrar
a la ciudadanía colomense y a la cada vez mayor
cantidad de visitantes que recibe Santa Coloma, la
gran calidad del sector de la restauración de nuestra
ciudad. Restaurantes y vinotecas locales ofrecerán sus
mejores elaboraciones para deleite
y degustación de los visitantes
de la Mostra. En el momento de
cerrar esta edición ya se había
confirmado la presencia de
26 empresas colomenses.

Nueva edición del
“Canes i Tapes”
y “matiné” familias
No todos y todas los que quisieron ir a la fiesta “Canas
y Tapas” sobre los años 80 que se celebró en la Central
Escénica el pasado 15 de febrero, pudieron entrar
debido al aforo. Por ello, el Ayuntamiento prepara
una segunda edición “adultos” para el viernes 4 de
mayo y una matiné infantil (edición familias) para el
sábado 5 de 11,30 a 14h.
Las más de 80 personas que quedaron fuera de la
primera edición por razón de aforo quedan automáticamente inscritas. El resto de personas que quieran
asistir a la fiesta o a la “matiné” deben llamar al 93 462
40 57. Las plazas son limitadas al aforo.

La Asociación Ajudam trabaja por
las personas mayores.
En la Asociación Ajudam saben bien las dificultades
que comporta convivir con las limitaciones y los cambios en las capacidades cognitivas que comporta el
paso de los años. Por eso, llevan más de una década
dedicados a trabajar la estimulación de las capacidades cognitivas con absoluto rigor y compromiso y
acompañar a les persones mayores y a sus familiares
en las dificultades que comporta este proceso de
pérdida de capacidades.
Más de una década con el firme compromiso de conseguir que quien lo necesite pueda disfrutar de una
atención integral y de calidad independientemente
del género, condición social o económica para mejorar su funcionalidad diaria pero también orientadas
a mantener a las personas arraigadas y socializadas
en su entorno para evitar la soledad.

Els serveis a prova:
Nuevo paso adaptado
Carmen lleva más de 10 años viviendo en el
barrio y valora positivamente la adaptación de
este paso y considera que era necesario “porque
en el barrio hay mucho tránsito de vehículos,
tenemos personas mayores que frecuentan
los distintos establecimientos que hay en la
zona y además utilizan el carrito de la compra”.
Para Carmen Delgado,“esta adaptación es buena,
ya que la acera y la calzada están al mismo nivel
permitiendo que todas las personas puedan
transitar en igualdad de condiciones”. Por supuesto, esta vecina ha notado el cambio a mejor
por ejemplo a la hora de ir a comprar“ya que ahora
no tendré que tirar del carro para subir la acera”.
En cambio, Carmen cree que debería ampliarse
mucho el número de estos pasos ya que cree
firmemente que aún falta camino para facilitar
y mejorar la accesibilidad. De todos modos, el
ejemplo de este paso es muy positivo, concluye.
Carmen Delgado Arias
Vecina

Carme Pous y algunos participantes
del Taller de Memoria.

Educación Infantil,
Primaria y ESO
Las madres y los padres que deseen tener una guía
completa de cómo proceder en las preinscripciones,
encontrarán en este enlace vídeos informativos y una
muy útil sección de “preguntas frecuentes”:
www.gramenet.cat/educacio

Nueva asamblea anual
Como cada año la Federación de Asociaciones de vecinos de Santa Coloma de Gramenet, haremos nuestra
asamblea anual, este año en el Centre Civic Raval el
sábado 14 de abril a partir de las 10 h hasta las 13 h.
El movimiento vecinal, como todos los movimientos
asociativos, no vive actualmente su mejor momento:
la creación de diferentes movimientos, entidades y
mareas reivindicativas, hace que se diversifiquen al
máximo los movimientos reivindicativos en nuestra
sociedad.

El trabajo diario del movimiento vecinal es muy
variado, participamos en diversos temas como la
Taula Local d’Habitatge i Pobresa energética de Santa
Coloma, en el Consell Social y el Consell de les Dones,
formamos parte también de la plataforma SOS Gent
Gran, de la Plataforma en Defensa de la sanidad pública “Santako Diu prou”, de la Plataforma en defensa
de Can Zam y Serra de Marina y trabajamos en las
comisiones de seguimiento a las que se nos invitan
desde la Administración. Sin dejar de lado los temas
que trabajamos a nivel de Confavc, ahora también
estamos centrados en trabajar constantemente junto al movimiento vecinal el tema tan importante y
mediático de las pensiones y el futuro de las mismas
para próximas generaciones.
El movimiento vecinal sigue muy vivo y muestra de
ello es que el próximo año 2019 se cumple el XXV
Aniversario de la creación de Favgram, anteriormente
llamada Coordinadora de Asociaciones de vecinos y
vecinas. Larga vida al movimiento vecinal.
Tomas Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

