Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet regidoriesdedistricte@gramenet.cat

Les festes de barri són una
oportunitat immillorable per
a fomentar els valors del bon
veïnatge, la convivència i el bé
comú. Una programació d’activitats
lúdiques i festives que sol comptar
amb la participació i col·laboració
de comerciants i entitats del barri
i que revifa i dona valor a l’espai
públic.

No totes les festes dels barris de Santa Coloma tenen la
mateixa història, n’hi ha que provenen d’abans dels 50
com les del Raval i n’hi ha que provenen dels anys 70, la
majoria, però també n’hi ha que tenen trajectòries de
pocs anys o fins i tot han celebrat ben poquetes festes
com ens diu Antoni Marzo del barri de Safaretjos; però,
tinguin més o menys tradició, comparteixen un tret:
una arrel que les identifica i que motiva un sentiment
de pertinença que uneix veïns i veïnes.
En qualsevol cas, l’evolució del temps i de la ciutat ha
fet que les festes majors d’avui dia poc tinguin a veure
amb les d’anys enrere: als 50 –ens diu Salva Jaraba
de l’AVV del Raval– “les balconades del barri s’engalanaven i s’instal·lava un gran envelat”, segurament
la gent assistia a la festa i la vivia perquè era una de
les poques oportunitats de divertir-se, de ballar, de
veure els castellers o els gegants, i fins i tot de trobar
parella… El pas del temps també ha comportat el canvi

de normatives i alguns com el Francisco Giménez de
la Guinardera es queixa de les limitacions per motius
de seguretat i prevenció de riscos.
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics les associacions de veïns assumeixen la tasca d’organitzar
les festes majors de barri, amb l’ajut d’entitats del seu
entorn proper; eren èpoques de protesta i sovint la
festa esdevenia un moment per cohesionar-se en la
reivindicació.
Ara les festes de barri segueixen sent importants, tot
i els canvis en els continguts, per la possibilitat de
construir entre tots un espai de trobada i convivència
que la vida diària amb els seus entrebancs impedeix
dedicar-hi temps. Segueixen aplegant manifestacions
culturals, esportives i algun ball però han crescut en
activitats per a les famílies i sobretot per als nens i
nenes, ens diuen tant el José Vates de les Oliveres
com l’Alberto Cruzado de Can Mariner.

El fet que l’organització de les festes parteixi de les entitats del barri té els seus problemes, Tomàs Fernández
de la FAVGRAM coincideix amb els entrevistats: “és
molta feina de preparació que sovint es fa només
des de la Junta de l’Associació”. I Manuel Pelicano
de l’AVV del barri Llatí afegeix com a inconvenient
la paperassa que cal fer per als actes. A la vista dels
seus comentaris es podria dir que quasi treballen tot
l’any per a la festa de barri, ja que quan acaben les
d’un any ja estan pensant quines activitats han tingut
més èxit per ficar-les al programa de l’any següent i a
la inversa; quina o quines s’han de renovar o canviar.
El Sr. Vates de les Oliveres explica que, en el seu
cas, l’oferta d’activitats en la festa està en funció de
les possibilitats econòmiques que cada vegada són
menors per les característiques del barri, no obstant
gràcies a la implicació de la resta d’entitats els programes de cada any tenen una oferta variada i divertida

amb especial esforç en les activitats infantils. En Can
Mariner, el Sr. Cruzado està molt satisfet de la col·
laboració dels comerciants del barri i estan pensant
sempre a organitzar activitats que puguin atreure,
fins i tot, públic de fora del barri; per això una de les
activitats que més èxit té en les festes del riu Sud són
les Migues populars.
L’assistència i participació en les activitats que s’organitzen és en general bona i sobretot de gent del
barri, la canalla s’ho passa molt bé en les festes de
l’escuma que es fan a diferents barris, però el jovent
no s’apropa gaire, tret dels participants que provenen
de les entitats juvenils i Centres Oberts del barri que
hi col·laboren en l’organització, el Raval n’és un exemple en aquest sentit segons Salva i també en l’esforç
permanent perquè les festes del barri siguin viscudes
per tots els veïns i totes les veïnes independentment
del seu origen.

La proximitat entre els districtes de la ciutat facilita que tots i totes puguem gaudir de l’oferta festiva que ofereixen les festes de barri.

Estem de festes!!!

Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

A l’àmbit cultural, Santa Coloma de Gramenet
també es converteix en referent europeu amb
els festivals RockFest i Tomorrowland; dues cites
d’estil molt diferent però que suposen un gran
benefici econòmic per a la nostra ciutat. Festes
Una de les necessitats bàsiques –durant els
mesos de vacances escolars– són els casals i
campus esportius un cop s’ha acabat el curs
escolar. Com cada any l’Ajuntament estableix
les condicions mínimes que han de complir les
entitats, associacions i empreses que realitzen
els casals per assegurar una bona qualitat del
servei. Així, aquest 2018 tornem a tenir una
bona oferta adaptada a preferències diferents.
Cal recordar que les famílies amb menys
ingressos poden demanar una beca perquè
tots els infants i adolescents puguin gaudir
dels casals d’estiu.
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La ciutat ja s’està adaptant a l’estiu. L’arribada
del bon temps i l’inici de les festes de barri
són un indicador del període estival. Durant
aquests mesos apareixen necessitats que
abordem des de l’Ajuntament per atendre els
nostres veïns i veïnes.

Núria Parlon Gil
Encarem un nou estiu en què continuarem
posant a punt la ciutat, treballant amb intensitat per a millorar la qualitat de vida a la
nostra estimada ciutat.
L’arribada de la calor i de les vacances (descens
de l’activitat) també facilita la transformació
de la ciutat. Ens trobem amb tota la maquinària municipal treballant a ple rendiment
per executar els projectes que han estat
dissenyats en aquests darrers mesos. I, com
cada estiu, aprofitarem també per realitzar una
campanya d’asfalt, arranjament i renovació de
la il·luminació a uns quants carrers i places.
Com sempre en aquests casos, demanem
disculpes per les lògiques molèsties que es
puguin ocasionar.
de barri, RockFest, Tomorrowland... aquest cicle
festiu té el seu colofó a la Festa Major d’Estiu
que enguany tornarà a tenir actuacions de
qualitat i per a tots els gustos i edats i com
no, la promoció del talent local.

Ja tenim aquí l’estiu!!
Presentació d’un quadern
dedicat a Lluís Hernández
El 28 de maig es va realitzar, a la Biblioteca de SinguerlinSalvador Cabré, la presentació del quadern “Lluís
Hernández. L’home que cercava la utopia.”, escrit per
la periodista Joaquima Utrera, bona coneixedora de
la personalitat del primer alcalde democràtic després
de la Dictadura, ja que ha publicat la biografia “Lluís
Hernández el capellà rebel”.
A més de l’autora, van participar en l’acte Marga Dordella
i Ferran Saro. Dordella ho va fer en nom dels col·lectius
que han impulsat l’edició d’aquesta publicació (Casal
del Mestre, FAVGRAM, CEP, ICV i Fòrum Grama), tot
remarcant que aquest quadern està pensat i destinat
als i les joves estudiants. Va tancar l’acte Ferran Saro,
que va analitzar la trajectòria reivindicativa i política
del capellà i alcalde.
El quadern repassa, amb un estil força pedagògic, la
vida de Lluís Hernández des de la seva infantesa fins
als últims dies a la Residència de les Germanetes dels
pobres a Gràcia, tot passant per la seva estança al
seminari de la Conreria i a les Oliveres. Destaquen els
apartats dedicats a la tasca de missioner a l’Equador,
d’on va ser expulsat per posar-se al costat dels pobres,
i les pàgines on s’explica com Lluís va encapçalar el
govern municipal.

banda, l’agenda que també ha estat remodelada amb
un aspecte més integrat dins la pàgina web.

Els serveis a prova:
Programa Ciutat Universitària
David, es uno de los ciudadanos que ha participado en la actividad “Cuines del món: USA”,
recogida en el programa “Ciutat Universitària”.
Para él, la experiencia de acercar la gastronomía
del mundo mediante diferentes establecimientos del barrio, resulta muy positiva y a la vez
enriquecedora para los vecinos de la ciudad:
“A un precio razonable, puedes disfrutar de
una cena temática, buena compañía y de los
chascarrillos y la experiencia de los ponentes
invitados”.
No obstante, David piensa que se debe poner
más empeño en la difusión de las distintas
actividades como punto a mejorar: “Sigo muy
de cerca las redes sociales y por ello me enteré
de la actividad pero, todavía hay alguna que
se me escapa”.
A pesar de ello, cree que programas como este
dan a conocer la capacidad educativa y profesional que ofrece Santa Coloma en el ámbito
de la gastronomía ofreciendo una
nueva imagen de nuestra ciudad.
David Blanco González

Montse, es una de las colomenses que disfrutan
del programa “Ciutat Universitària”. “Petit xef”,
“Cuines del món”, “Canes i Tapes”... ya son varias las
actividades a las que ha asistido. Para ella, resulta
maravilloso que Santa Coloma sea la sede de un
campus de excelencia internacional referente en
nutrición y, aún más, si esta actividad educativa
se vincula a la ciudad mediante programas como
el de “Ciutat Universitària”. Por otro lado, cree que
“permite a los jóvenes ampliar el abanico de posibilidades formativas acercando la gastronomía
como estudio universitario”.
En lo que respecta a la actividad “sopars temàtics
Cuines del Món”, le resulta especial, no por la
comida en sí, sino por las charlas que ofrecen
los ponentes y las curiosidades que comparten
con los vecinos: “Me encanta poder disfrutar de
la gastronomía tanto en su faceta gustativa como
formativa”. Por ello, a Montse, le gustaría que, actividades como esta, llegasen a más ciudadanos.
Por último piensa que esta iniciativa, mejora la
relación entre ayuntamiento y ciudadanía porque
permite al ciudadano ser más participe de la
gestión de la ciudad, a la vez que disfruta de ella.

La nova web municipal ja és
“responsive”
Des del passat 22 de maig ja funciona la nova pàgina
web de l’Ajuntament. La renovació respon, d’una banda, a la necessitat de facilitar l’accés als continguts,
disminuint el temps de recerca del que es buscava i,
d’altra, per millorar la recerca a través del navegador.
S’han creat dues pàgines diferents, una per al portal
municipal i l’altra per difondre informació i actualitat
de la ciutat. Pel que fa al portal municipal, la informació
s’ha ordenat per àrees, responent a les necessitats dels
usuaris i usuàries. En total són 6 àrees principals on s’inclouen els serveis, un menú i un accés directe als tràmits.
A més, la seu electrònica també ha renovat l’accés a la
informació requerida, la gestió a través dels certificats
electrònics i el seu ús per part de les empreses. D’altra

Montse Vega Liberal

Fiesta pero también reivindicación
Un año más se celebran las Fiestas de Barrio en nuestra
ciudad que se iniciaron en el último fin de semana de
mayo con las fiestas de barrio de Can Calvet. Riu Sud y
Singuerlín son las siguientes, para en los fines de semana
siguientes continuar con Cementiri Vell, Riu Nord, La
Guïnardera, Oliveras, Can Mariner, Latino, Santa Rosa,
Raval, Fondo Alto Pirineos,Serra de Marina, Fondo, sin
dejar de lado el Homenaje a la Gent Gran que se hace
desde la Agrupación de vecinos Fondo el 9 de junio.
Unas fiestas de barrio que se preparan con mucha
dedicación, horas de trabajo y mucho entusiasmo por
parte de las personas que forman parte de las juntas
de las Asociaciones de vecinos y vecinas.
Durante todo el año las AAVV se dedican a preparar
diferentes actividades en los barrios para poder recaudar y tener ingresos suficientes para estos días. Los
establecimientos comerciales, los comercios de barrio,
hacen una aportación económica muy importante
para que las fiestas de barrio se lleven a cabo, igual
que por parte del ayuntamiento con la aportación
de gran parte de la infraestructura necesaria y una
pequeña subvención económica.
Las AAVV durante el año realizan las tareas de reivindicar que nuestros barrios estén en buenas condiciones, que haya una buena convivencia en los mismos,

Algunes escoles rejoveniran
aquest estiu

Cinema “a la fresca”
El programa “Ciutat Universitària” continua amb les
seves propostes de cinema al vespre i a l’aire lliure
amb continguts relacionats amb el món de la gastronomia per a cinèfils i públic en general. El proper
dels passis programats està previst per al dijous 28
de juny a la Plaça de les Cultures a les 21 h.
Tenim preparades crispetes i bon cinema per combatre
la calor. Només hi faltes tu!

L’Ajuntament està planificant les reformes i millores
de les escoles públiques de primària de la ciutat.
Aquestes millores que sempre es fan en els períodes
de vacances d’estiu arribaran enguany a un total de
15 centres del nostre municipi. La quantia total de
les reformes previstes serà de més de 2.000.000€ i les
millores poden ser de pintura d’interiors i/o d’exteriors,
petites obres de manteniment, renovació d’instal·lacions,.... En el cas dels centres de primària públics, les
grans obres de reparació, restauració o rehabilitació,
correspon executar-les a la Generalitat de Catalunya,
no obstant això l’Ajuntament pot decidir fer les obres
de manera subsidiària sempre que hi hagin motius
de seguretat, salubritat, estabilitat,... i reclamar a la
Generalitat el rescabalament de les despeses originades per aquestes obres.

Així mateix, el cercador que s’ha incorporat, inspirat en
el que fan servir a la ciutat de París, és ara accessible
per a les persones amb diversitat funcional.
I finalment, cal destacar que a la nova web ja es pot
accedir des de qualsevol plataforma: mòbil, ordinador
i/o tauletes. És el que en diuen una “web responsive”.
En paraules de l’alcaldessa Núria Parlon, “aquesta nova
web farà que la ciutadania tingui una experiència més àgil,
fàcil i funcional”. Vols provar-ho?: www.gramenet.cat

que dispongamos de los mejores servicios posibles.
Convivencia, cohesión, civismo, respeto en general,
reivindicación, son las múltiples tareas en las que
están inmersos los hombres y mujeres que trabajan
voluntariamente en estas entidades.
Sanidad, dependencia, educación, desempleo, pensiones, servicios públicos, hay un sinfín de situaciones y
problemas que nos mantienen activos a las AAVV. En
estos momentos se debe de puntualizar la lucha por
la defensa de las pensiones actuales y futuras que han
iniciado los sindicatos y la Marea Pensionista. Desde
el movimiento vecinal trabajaremos este tema con los
diferentes movimientos y entidades, pero en concreto
y por razones obvias, la lucha por las pensiones lo
trabajamos con la Marea Pensionista Santa Coloma
de Gramenet, que nace de la Plataforma SOS Gent
Gran, de la cual forma parte la Favgram y donde se
trabajan los temas de sanidad, Gent Gran (dependencia, residencias públicas, centros de día,etc…) y
Pensiones… el trabajo no falta.
Felices fiestas de barrio, que son el preámbulo de lo
que será la Fiesta Mayor de Santa Coloma en el primer
fin de semana del mes de septiembre.
Tomas Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

Com van les obres del carrer Sant Lluís?

Cine a dos pasos

Les obres del carrer Sant Lluís arribaran a la Rambla
Sant Sebastià en poc temps; l’últim tram del carrer,
entre Nàpols i Rambla ja està ple de tanques que
delimiten la zona d’obres i anuncien la proximitat de
les màquines i dels operaris i que començaran amb
la substitució de canonades d’AGBAR.
La resta de trams del carrer estan en fases més o menys
avançades, ja que l’execució de l’obra es va plantejar
de tal manera que les afectacions pels veïns i vehicles
fossin les menys possibles.

¿Quién dijo que en Santa Coloma no se puede ver
buen cine? A dos pasos tenemos la Biblioteca del
Fondo, donde el 23 de junio, podremos disfrutar de
la cinta de cine negro y suspense “Sin City”, una de
Bruce Willis y Mickey Rourke. Los pases son a las 11h.

Així, el tram del Carrer Perú es troba gairebé finalitzada amb l’excepció de les cantonades del carrer
Alella. El tram entre Mare de Déu de la Mercè i Irlanda
té pavimentades les voreres excepte d’algun punt
concret. D’aquí fins al carrer Alella està en procés de
pavimentació de les voreres i entre el carrer Alella i
Nàpols s’estan obrint les rases per soterrar les línies
elèctriques aèries i les altres conduccions

Quince años acompañando al vecindario
Nuestra ciudad cuenta con 6 centros cívicos, uno de
ellos es el del barrio Latino, en la calle Nápoles, que
desde hace 15 años acoge a los vecinos y vecinas y
entidades en sus diferentes dependencias. En este
centro tienen la sede entidades vecinales como la AVV,
l’Esplai d’avis i el Grup de Dones del Llatí y también
una entidad deportiva, la Penya Bética; además cada
miércoles se desarrolla allí la Regidoria de Distrito
con la presencia de los dos regidores, Diego Arroyo
y Alvaro Rodilla.
Pero ¿qué es un centro cívico? ¿Qué pasa ahí dentro?
Durante todo el año, en éste y en los demás centros
y casales de la ciudad, se programan actividades
pensadas por y para los vecinos. En el centro cívico
del latino, por ejemplo, uno de los cursos de más
éxito es el taller de manualidades, donde enseñan
desde tejer con diferentes técnicas hasta crear figuras
decorativas. Rosario Hierrezuelo, Gloria Baquero
y Luisa Baquero, participantes de este curso, nos
comentan que les encanta el centro cívico y que no
echan en falta nada. Pero, sobre todo, lo que más les
gusta son sus profesoras (también asisten al curso de
gimnasia de mantenimiento), personas que, como
nos comentan, “son muy simpáticas y agradables y
con las que se encuentran muy a gusto”.
Otra actividad que tiene hueco en el centro son las
Sevillanas. Este baile andaluz cuenta con un gran número de adeptos en nuestra ciudad. María Rodríguez
Moreno, una de ellas, nos cuenta que desde hace años
participa en las actividades que se realizan aquí, y que

lo único que pide para mejorar el establecimiento es
la apertura del bar, “ya que es un punto de reunión
entre compañeros y compañeras antes y/o después
de las actividades”.

Tram entre Alella i Nàpols.

El deseo de María se va a ver pronto cumplido, ya que
el expediente de licitación del bar está prácticamente
resuelto, con lo que en pocos días los vecinos y vecinas
del barrio podrán aprovechar ese espacio para volver
a reunirse, conversar y echar unas partiditas.
Porque un centro cívico no sería nada sin los vecinos/
as y las entidades que lo conforman. Con las aportaciones y el compromiso de éstas personas, muchas
veces desinteresadas, los centros cívicos hoy están
más vivos que nunca.

Tram entre Rambla i Nàpols.

Y para los más “peques” en la misma Biblioteca del Fondo
también a las 11h tenemos matinées infantiles con la
proyección de “Una primavera con Rito” (sábado, 30).

Exposició fotografica: Un camí per aprendre

Tú eres la Memoria del Latino

El passat 1 de Juny es va inaugurar al Centre de recursos per a Joves, Mas Fonollar de Santa Coloma
de Gramenet, l’exposició: “Fotografia: un camí per aprendre”. Aquesta exposició fotogràfica que es
pot visitar fins al 22 de juny, és el resultat d’un procés pedagògic i artístic on l’equip d’estudiants de 3r
ESO de l’institut La Bastida de Santa Coloma de Gramenet (Centre d’Alta Complexitat)ha aconseguit
un protagonisme destacat. A la inauguració va assistir l’Alcaldessa, Núria Parlon.

El Ayuntamiento, en colaboración con el Museo Torre
Balldovina, está poniendo en marcha el banco de
memoria oral de Santa Coloma de Gramenet para
recoger todos aquellos testimonios y vivencias de la
gente que, como tú, ha hecho de este barrio y de esta
ciudad lo que hoy es. Buscamos personas que nos describan cómo eran antes las calles, que nos expliquen
su vida en el trabajo o en las escuelas, anécdotas o
cualquier tipo de recuerdo que nos ayude a reconstruir
aquellos tiempos tan difíciles y tan entrañables a la
vez. ¿Por qué no te pones en contacto con nosotros
y nos explicas tus experiencias? Llama al 93 462 40
57 (mañanas) y estaremos encantados de recoger tu
inestimable testimonio.

Reparacions exprés
En el carrer Montevideo 30-32 s’han fet recentment
feines de reparació i manteniment de la vorera, aprofitant també per donar amplitud als escocells dels
arbres que sn l’espai lliure de paviment on es planten
i han de viure els arbres, per tant, fer més grans els
escocells millora el creixement dels arbres i augmenta
la vida mitjana del paviment al seu voltant.

Y especialmente, también son bienvenidos todos y
todas los que viven en la zona del Cementiri Vell y
la Riera Alta, barrios que tienen su pequeña gran
historia que merece ser contada.

Marea Pensionista
Para este número especial abrimos un espacio a SOS Gent Gran y a la Marea Pensionista
para apoyar su lucha y reclamar, como ellos, unas pensiones dignas para nuestros
jubilados y jubiladas.

María Cristina Pérez Cánovas

María Cristina és infermera al CAP del Llatí. Fa trenta
anys que es dedica al món de la sanitat i, com a professional de la salut, es troba, dia rere dia, al servei
dels veïns i veïnes del barri del Llatí. La Cristina, ens
explica la importància que té el CAP per a la ciutat.
És el servei més proper als ciutadans; el CAP ofereix
atenció personalitzada, de proximitat, d’ajuda al
tractament de veïns amb patologies cròniques i,
fins i tot, un servei d’assistència a domicili per a tots
aquells pacients que tinguin dificultats a l’hora de
desplaçar-se fins a l’ambulatori.
A més a més, la funció del CAP, traspassa els límits del
purament mèdic: xerrades de conscienciació contra el
tabaquisme i altres substàncies addictives, jornades
de sensibilització i vacunació a les escoles, activitats
a l’aire lliure... En definitiva, un seguit d’accions que
té al darrere tot un equip de professionals, com la
Cristina, treballant per millorar la qualitat de vida als
barris de la ciutat.

Defendemos las pensiones de hoy y del futuro

Sempre acompanyats
L’Ajuntament desenvoluparà, juntament amb la
Fundació La Caixa i la Fundacío Integramenet, el
Programa “Sempre acompanyats” destinat a reduir
el fenomen de la soledat no volguda i l’aïllament
social de les persones grans, mitjançant accions de
caràcter preventiu i de transformació de la societat.
Aquest programa, que estarà vigent fins a desembre
del 2019, planteja un model d’intervenció centrat en
la persona a través de la creació d’un grup de treball
format per l’administració i les entitats locals per
abordar la soledat no volguda aprofitant el conjunt
de recursos que ofereix la comunitat.

Informática participativa
en el Pompeu Lab
A partir del mes de septiembre, el nuevo centro Pompeu
Lab (c/ Pompeu Fabra, 22) pondrá en marcha cursos
gratuitos de informática participativa con el objetivo
de ayudar a las personas con más dificultades a acceder al manejo de internet y redes sociales. También
se realizarán presentaciones de cómo aprovechar al
máximo la navegación en la nueva web municipal a
través del ordenador y el móvil.
Asimismo, después del verano se iniciarán las formaciones a particulares y entidades sobre los instrumentos de transparencia y gobierno abierto para que la
ciudadanía pueda realizar un completo seguimiento
de la acción municipal.

Cuando hablamos de las pensiones, estamos
hablando de un sistema de reparto solidario
generacional, es un elemento de cohesión entre
generaciones “padres hij@s y niet@s” Yo aporto
mis impuestos para que mis mayores puedan
cobrar su pensión, como ellos lo hicieron antes:
“esto es importante de retener”.
Es este el motivo que justifica, que la defensa
de las pensiones nos afecta a tod@s.
Lo hemos podido comprobar con la crisis que
estamos todavía pasando, donde la pensión del
padre ha servido para vivir “padres, hij@s y niet@s”, Esto demuestra la importancia que tienen
las pensiones, como forma de cohesión social,
no solo la social, sino también la económica.
Un ejemplo: En nuestra ciudad Santa Coloma de
Gramenet hay 26.684 pensionistas. Si la media

Finalment, per combatre l’onada de calor d’aquests
mesos d’estiu, la Cristina ens recomana: no prendre el
sol a les hores de més calor, no ser mandrosos a l’hora
d’aplicar-nos protecció solar, menjar molta fruita i verdura perquè el nostre cos estigui ben nodrit i hidratat
i, per últim, portar sempre una ampolleta d’aigua per
acostumar-nos a beure durant el dia.
Gràcies per la teva dedicació Cristina.

Y finalmente, comenzarán las formaciones a las entidades con la finalidad de guiarlas en su inscripción
al Registro de Grupos de Interés de la Generalitat de
Catalunya, una nueva obligación derivada de la Ley
autonómica de Transparencia.

Més informació: 93 462 40 77 (Servei d’Atenció a
les Famílies).

Por otro lado, también se prevén formaciones en
certificado digital y trámites “on line” para las personas
con movilidad reducida que no puedan acercarse
muy a menudo al ayuntamiento o para todas aquellas personas con voluntad de superar la llamada
brecha digital.

de la pensión es de 960 €/mes, esto quiere
decir que cada mes los ingresos de todas las
pensiones son de 26 millones aproximadamente
de euros; este dinero en su mayoría, se revierte
en nuestra ciudad, en sus comercios, mercados,
bares, impuestos.....…
Esto demuestra que el empobrecimiento de los
pensionistas no solo afecta a la calidad de vida de
ell@s, que ya es grave, sino que también afecta
a toda la sociedad de forma directa o indirecta.
Es por lo que debemos apoyar esta lucha reivindicativa, primero por los pensionistas, pero
también por la población en general.
Te esperamos!! Si somos much@s, nuestras
voces se escucharán!!

Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet regidoriesdedistricte@gramenet.cat

Les festes de barri són una
oportunitat immillorable per
a fomentar els valors del bon
veïnatge, la convivència i el bé
comú. Una programació d’activitats
lúdiques i festives que sol comptar
amb la participació i col·laboració
de comerciants i entitats del barri
i que revifa i dona valor a l’espai
públic.

No totes les festes dels barris de Santa Coloma tenen la
mateixa història, n’hi ha que provenen d’abans dels 50
com les del Raval i n’hi ha que provenen dels anys 70, la
majoria, però també n’hi ha que tenen trajectòries de
pocs anys o fins i tot han celebrat ben poquetes festes
com ens diu Antoni Marzo del barri de Safaretjos; però,
tinguin més o menys tradició, comparteixen un tret:
una arrel que les identifica i que motiva un sentiment
de pertinença que uneix veïns i veïnes.
En qualsevol cas, l’evolució del temps i de la ciutat ha
fet que les festes majors d’avui dia poc tinguin a veure
amb les d’anys enrere: als 50 –ens diu Salva Jaraba
de l’AVV del Raval– “les balconades del barri s’engalanaven i s’instal·lava un gran envelat”, segurament
la gent assistia a la festa i la vivia perquè era una de
les poques oportunitats de divertir-se, de ballar, de
veure els castellers o els gegants, i fins i tot de trobar
parella… El pas del temps també ha comportat el canvi

de normatives i alguns com el Francisco Giménez de
la Guinardera es queixa de les limitacions per motius
de seguretat i prevenció de riscos.
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics les associacions de veïns assumeixen la tasca d’organitzar
les festes majors de barri, amb l’ajut d’entitats del seu
entorn proper; eren èpoques de protesta i sovint la
festa esdevenia un moment per cohesionar-se en la
reivindicació.
Ara les festes de barri segueixen sent importants, tot
i els canvis en els continguts, per la possibilitat de
construir entre tots un espai de trobada i convivència
que la vida diària amb els seus entrebancs impedeix
dedicar-hi temps. Segueixen aplegant manifestacions
culturals, esportives i algun ball però han crescut en
activitats per a les famílies i sobretot per als nens i
nenes, ens diuen tant el José Vates de les Oliveres
com l’Alberto Cruzado de Can Mariner.

El fet que l’organització de les festes parteixi de les entitats del barri té els seus problemes, Tomàs Fernández
de la FAVGRAM coincideix amb els entrevistats: “és
molta feina de preparació que sovint es fa només
des de la Junta de l’Associació”. I Manuel Pelicano
de l’AVV del barri Llatí afegeix com a inconvenient
la paperassa que cal fer per als actes. A la vista dels
seus comentaris es podria dir que quasi treballen tot
l’any per a la festa de barri, ja que quan acaben les
d’un any ja estan pensant quines activitats han tingut
més èxit per ficar-les al programa de l’any següent i a
la inversa; quina o quines s’han de renovar o canviar.
El Sr. Vates de les Oliveres explica que, en el seu
cas, l’oferta d’activitats en la festa està en funció de
les possibilitats econòmiques que cada vegada són
menors per les característiques del barri, no obstant
gràcies a la implicació de la resta d’entitats els programes de cada any tenen una oferta variada i divertida

amb especial esforç en les activitats infantils. En Can
Mariner, el Sr. Cruzado està molt satisfet de la col·
laboració dels comerciants del barri i estan pensant
sempre a organitzar activitats que puguin atreure,
fins i tot, públic de fora del barri; per això una de les
activitats que més èxit té en les festes del riu Sud són
les Migues populars.
L’assistència i participació en les activitats que s’organitzen és en general bona i sobretot de gent del
barri, la canalla s’ho passa molt bé en les festes de
l’escuma que es fan a diferents barris, però el jovent
no s’apropa gaire, tret dels participants que provenen
de les entitats juvenils i Centres Oberts del barri que
hi col·laboren en l’organització, el Raval n’és un exemple en aquest sentit segons Salva i també en l’esforç
permanent perquè les festes del barri siguin viscudes
per tots els veïns i totes les veïnes independentment
del seu origen.

La proximitat entre els districtes de la ciutat facilita que tots i totes puguem gaudir de l’oferta festiva que ofereixen les festes de barri.

Estem de festes!!!

Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

A l’àmbit cultural, Santa Coloma de Gramenet
també es converteix en referent europeu amb
els festivals RockFest i Tomorrowland; dues cites
d’estil molt diferent però que suposen un gran
benefici econòmic per a la nostra ciutat. Festes
Una de les necessitats bàsiques –durant els
mesos de vacances escolars– són els casals i
campus esportius un cop s’ha acabat el curs
escolar. Com cada any l’Ajuntament estableix
les condicions mínimes que han de complir les
entitats, associacions i empreses que realitzen
els casals per assegurar una bona qualitat del
servei. Així, aquest 2018 tornem a tenir una
bona oferta adaptada a preferències diferents.
Cal recordar que les famílies amb menys
ingressos poden demanar una beca perquè
tots els infants i adolescents puguin gaudir
dels casals d’estiu.
La ciutat ja s’està adaptant a l’estiu. L’arribada
del bon temps i l’inici de les festes de barri
són un indicador del període estival. Durant
aquests mesos apareixen necessitats que
abordem des de l’Ajuntament per atendre els
nostres veïns i veïnes.
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Núria Parlon Gil
Encarem un nou estiu en què continuarem
posant a punt la ciutat, treballant amb intensitat per a millorar la qualitat de vida a la
nostra estimada ciutat.
L’arribada de la calor i de les vacances (descens
de l’activitat) també facilita la transformació
de la ciutat. Ens trobem amb tota la maquinària municipal treballant a ple rendiment
per executar els projectes que han estat
dissenyats en aquests darrers mesos. I, com
cada estiu, aprofitarem també per realitzar una
campanya d’asfalt, arranjament i renovació de
la il·luminació a uns quants carrers i places.
Com sempre en aquests casos, demanem
disculpes per les lògiques molèsties que es
puguin ocasionar.
de barri, RockFest, Tomorrowland... aquest cicle
festiu té el seu colofó a la Festa Major d’Estiu
que enguany tornarà a tenir actuacions de
qualitat i per a tots els gustos i edats i com
no, la promoció del talent local.

Ja tenim aquí l’estiu!!
Presentació d’un quadern
dedicat a Lluís Hernández
El 28 de maig es va realitzar, a la Biblioteca de SinguerlinSalvador Cabré, la presentació del quadern “Lluís
Hernández. L’home que cercava la utopia.”, escrit per
la periodista Joaquima Utrera, bona coneixedora de
la personalitat del primer alcalde democràtic després
de la Dictadura, ja que ha publicat la biografia “Lluís
Hernández el capellà rebel”.
A més de l’autora, van participar en l’acte Marga Dordella
i Ferran Saro. Dordella ho va fer en nom dels col·lectius
que han impulsat l’edició d’aquesta publicació (Casal
del Mestre, FAVGRAM, CEP, ICV i Fòrum Grama), tot
remarcant que aquest quadern està pensat i destinat
als i les joves estudiants. Va tancar l’acte Ferran Saro,
que va analitzar la trajectòria reivindicativa i política
del capellà i alcalde.
El quadern repassa, amb un estil força pedagògic, la
vida de Lluís Hernández des de la seva infantesa fins
als últims dies a la Residència de les Germanetes dels
pobres a Gràcia, tot passant per la seva estança al
seminari de la Conreria i a les Oliveres. Destaquen els
apartats dedicats a la tasca de missioner a l’Equador,
d’on va ser expulsat per posar-se al costat dels pobres,
i les pàgines on s’explica com Lluís va encapçalar el
govern municipal.

banda, l’agenda que també ha estat remodelada amb
un aspecte més integrat dins la pàgina web.

Els serveis a prova:
Programa Ciutat Universitària
David, es uno de los ciudadanos que ha participado en la actividad “Cuines del món: USA”,
recogida en el programa “Ciutat Universitària”.
Para él, la experiencia de acercar la gastronomía
del mundo mediante diferentes establecimientos del barrio, resulta muy positiva y a la vez
enriquecedora para los vecinos de la ciudad:
“A un precio razonable, puedes disfrutar de
una cena temática, buena compañía y de los
chascarrillos y la experiencia de los ponentes
invitados”.
No obstante, David piensa que se debe poner
más empeño en la difusión de las distintas
actividades como punto a mejorar: “Sigo muy
de cerca las redes sociales y por ello me enteré
de la actividad pero, todavía hay alguna que
se me escapa”.
A pesar de ello, cree que programas como este
dan a conocer la capacidad educativa y profesional que ofrece Santa Coloma en el ámbito
de la gastronomía ofreciendo una
nueva imagen de nuestra ciudad.
David Blanco González

Montse, es una de las colomenses que disfrutan
del programa “Ciutat Universitària”. “Petit xef”,
“Cuines del món”, “Canes i Tapes”... ya son varias las
actividades a las que ha asistido. Para ella, resulta
maravilloso que Santa Coloma sea la sede de un
campus de excelencia internacional referente en
nutrición y, aún más, si esta actividad educativa
se vincula a la ciudad mediante programas como
el de “Ciutat Universitària”. Por otro lado, cree que
“permite a los jóvenes ampliar el abanico de posibilidades formativas acercando la gastronomía
como estudio universitario”.
En lo que respecta a la actividad “sopars temàtics
Cuines del Món”, le resulta especial, no por la
comida en sí, sino por las charlas que ofrecen
los ponentes y las curiosidades que comparten
con los vecinos: “Me encanta poder disfrutar de
la gastronomía tanto en su faceta gustativa como
formativa”. Por ello, a Montse, le gustaría que, actividades como esta, llegasen a más ciudadanos.
Por último piensa que esta iniciativa, mejora la
relación entre ayuntamiento y ciudadanía porque
permite al ciudadano ser más participe de la
gestión de la ciudad, a la vez que disfruta de ella.

La nova web municipal ja és
“responsive”
Des del passat 22 de maig ja funciona la nova pàgina
web de l’Ajuntament. La renovació respon, d’una banda, a la necessitat de facilitar l’accés als continguts,
disminuint el temps de recerca del que es buscava i,
d’altra, per millorar la recerca a través del navegador.
S’han creat dues pàgines diferents, una per al portal
municipal i l’altra per difondre informació i actualitat
de la ciutat. Pel que fa al portal municipal, la informació
s’ha ordenat per àrees, responent a les necessitats dels
usuaris i usuàries. En total són 6 àrees principals on s’inclouen els serveis, un menú i un accés directe als tràmits.
A més, la seu electrònica també ha renovat l’accés a la
informació requerida, la gestió a través dels certificats
electrònics i el seu ús per part de les empreses. D’altra

Montse Vega Liberal

Fiesta pero también reivindicación

Algunes escoles rejoveniran
aquest estiu

Cinema “a la fresca”
El programa “Ciutat Universitària” continua amb les
seves propostes de cinema al vespre i a l’aire lliure
amb continguts relacionats amb el món de la gastronomia per a cinèfils i públic en general. El proper
dels passis programats està previst per al dijous 28
de juny a la Plaça de les Cultures a les 21 h.
Tenim preparades crispetes i bon cinema per combatre
la calor. Només hi faltes tu!

L’Ajuntament està planificant les reformes i millores
de les escoles públiques de primària de la ciutat.
Aquestes millores que sempre es fan en els períodes
de vacances d’estiu arribaran enguany a un total de
15 centres del nostre municipi. La quantia total de
les reformes previstes serà de més de 2.000.000€ i les
millores poden ser de pintura d’interiors i/o d’exteriors,
petites obres de manteniment, renovació d’instal·lacions,.... En el cas dels centres de primària públics, les
grans obres de reparació, restauració o rehabilitació,
correspon executar-les a la Generalitat de Catalunya,
no obstant això l’Ajuntament pot decidir fer les obres
de manera subsidiària sempre que hi hagin motius
de seguretat, salubritat, estabilitat,... i reclamar a la
Generalitat el rescabalament de les despeses originades per aquestes obres.

Un año más se celebran las Fiestas de Barrio en nuestra
ciudad que se iniciaron en el último fin de semana de
mayo con las fiestas de barrio de Can Calvet. Riu Sud y
Singuerlín son las siguientes, para en los fines de semana
siguientes continuar con Cementiri Vell, Riu Nord, La
Guïnardera, Oliveras, Can Mariner, Latino, Santa Rosa,
Raval, Fondo Alto Pirineos,Serra de Marina, Fondo, sin
dejar de lado el Homenaje a la Gent Gran que se hace
desde la Agrupación de vecinos Fondo el 9 de junio.
Unas fiestas de barrio que se preparan con mucha
dedicación, horas de trabajo y mucho entusiasmo por
parte de las personas que forman parte de las juntas
de las Asociaciones de vecinos y vecinas.
Durante todo el año las AAVV se dedican a preparar
diferentes actividades en los barrios para poder recaudar y tener ingresos suficientes para estos días. Los
establecimientos comerciales, los comercios de barrio,
hacen una aportación económica muy importante
para que las fiestas de barrio se lleven a cabo, igual
que por parte del ayuntamiento con la aportación
de gran parte de la infraestructura necesaria y una
pequeña subvención económica.
Las AAVV durante el año realizan las tareas de reivindicar que nuestros barrios estén en buenas condiciones, que haya una buena convivencia en los mismos,

Així mateix, el cercador que s’ha incorporat, inspirat en
el que fan servir a la ciutat de París, és ara accessible
per a les persones amb diversitat funcional.
I finalment, cal destacar que a la nova web ja es pot
accedir des de qualsevol plataforma: mòbil, ordinador
i/o tauletes. És el que en diuen una “web responsive”.
En paraules de l’alcaldessa Núria Parlon, “aquesta nova
web farà que la ciutadania tingui una experiència més àgil,
fàcil i funcional”. Vols provar-ho?: www.gramenet.cat

que dispongamos de los mejores servicios posibles.
Convivencia, cohesión, civismo, respeto en general,
reivindicación, son las múltiples tareas en las que
están inmersos los hombres y mujeres que trabajan
voluntariamente en estas entidades.
Sanidad, dependencia, educación, desempleo, pensiones, servicios públicos, hay un sinfín de situaciones y
problemas que nos mantienen activos a las AAVV. En
estos momentos se debe de puntualizar la lucha por
la defensa de las pensiones actuales y futuras que han
iniciado los sindicatos y la Marea Pensionista. Desde
el movimiento vecinal trabajaremos este tema con los
diferentes movimientos y entidades, pero en concreto
y por razones obvias, la lucha por las pensiones lo
trabajamos con la Marea Pensionista Santa Coloma
de Gramenet, que nace de la Plataforma SOS Gent
Gran, de la cual forma parte la Favgram y donde se
trabajan los temas de sanidad, Gent Gran (dependencia, residencias públicas, centros de día,etc…) y
Pensiones… el trabajo no falta.
Felices fiestas de barrio, que son el preámbulo de lo
que será la Fiesta Mayor de Santa Coloma en el primer
fin de semana del mes de septiembre.
Tomas Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

