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del districte 4
RIU NORD i RIU SUD
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 4
Ciutat sostenible. Millora de l’eficicència energética
del Pavelló Poliesportiu Nou amb la remodelació de
les façanes.

Un any al districte
El Museu Torre Balldovina, que destaca en l’àmbit català per la promoció de la cultura ibèrica gràcies al poblat
del Puig Castellar, va celebrar el 30è aniversari de la seva creació (1986-2016). Una passejada pel museu dóna
l’oportunitat de conèixer els orígens i l’evolució de la nostra ciutat. L’exposició permanent “Santa coloma de
Gramenet: la muntanya, el riu, la ciutat” fa un repàs històric des de l’assentament del ibers fins al segle XX. A
més a més, mitjançant audioguies es poden realitzar tres recorreguts pels indrets més emblemàtics de la ciutat.
S’ha de destacar també que durant tot l’any s’organitzen diferents actes i activitats de formació i divulgació
entorn el patrimoni cultural colomenc.
Santa Coloma forma part de la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
La inauguració de les Jornades de les Dones 2016 va ser el passat 1 de març al Museu Torre Balldovina, on es va
fer especial ressò de la situació de violència amb fins d’explotació sexual així com diversos homenatges a dones
colomenques.
El passat juliol Santa Coloma va celebrar la primera festa de l’orgull al CRJ Mas Fonollar. “Entenem Santa Coloma
LGTBI” amb la col·laboració de l’Ajuntament va organitzar aquesta activitat per conscienciar la població sobre la
necessitat d’eradicar qualsevol tipus de discriminació i la promoció de la tolerància.
Diverses han estat les millores arreu el districte Riu Nord i Riu Sud durant aquest any de legislatura. Mereix una
especial menció el pla de recuperació i millora ecològica del riu Besós. Aquest projecte es va iniciar amb
l’objectiu de recuperar la biodiversitat, essent necessària la connectivitat biològica amb el parc de Can Zam i la
Serralada de Marina. Tanmateix l’actuació es centrà en assegurar la seguretat de la flora i la fauna de la ribera.
D’altres obres en aquest districte van ser la pavimentació del carrer de Sant Carles, l’habilitació de quinze passos
adaptats al carrer Mossèn Jacint Verdaguer i l’asfaltat del carrer President Lluís Companys a més de la renovació
i ampliació de les voreres.

Pressupost vertebrador
El Ple ordinari de l’Ajuntament del mes d’octubre ha aprovat inicialment les propostes
d’ordenances fiscals i preus públics i de pressupost municipal per a l’any 2017. Ara,
l’Ajuntament obre un procés participatiu per conèixer en profunditat els comptes i
opinar sobre els pressupostos i ordenances. Aquest debat recorrerà els diferents
districtes i el nostre va acollir el debat el 10 de novembre (18.30h. Centre Cívic Riu), on
el veïnat lliurement va poder intervenir i proposar millores al pressupost municipal.
En línies generals, aquest nou pressupost 2017 torna a incidir en les línies treballades i
consolidades del mandat passat: les polítiques socials, la reactivació econòmica, el
manteniment de l’espai públic i el foment de la cultura i de la convivència com a eixos
vertebradors de la cohesió. Veurem les inversions en les nostres escoles bressols
municipals del districte 4, l’Oreneta i l’Ànec, en l’espai públic que compartim es
reforçaran les inversions en enllumenat i neteja viària, així com la millora dels carrers i
places dels nostres barris, amb actuacions directes a espais com passeig Salzareda, el
carrer Pompeu Fabra o la pl. Baró, entre d’altres. Es continuarà l’aportació de 3 milions
d’euros al Fons d’Ajuts Socials i es promocionarà de nou el suport a les persones majors
de 65 anys, famílies monoparentals i persones aturades en el pagament dels impostos
com l’IBI, així com suport per dinamitzar el teixit comercial de Riu Nord i Riu Sud.

.

Ciutat saludable. Consolidació i ampliació del Museu
Torre Balldovina, amb la renovació del seu entorn i
millora de l’edifici existent. Recuperació de l’àrea
urbana adjacent al Parc Fluvial del Besòs amb la
urbanització del passeig Salzereda en el tram des
del carrer Jacint Verdaguer fins al passeig Llorenç
Serra que inclou la xarxa de clavergueram.
Urbanització del carrer Pompeu Fabra.
Ciutat inclusiva. Urbanització del carrer Jacint
Verdaguer des del passeig Salzereda fins a l’antiga
Escola Sant Just amb l’eliminació del pont amb
l’avinguda Generalitat i creació d’una nova plaça un
cop enderrocada l’esmentada.

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 families 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 contenedors, reg intel·ligent,
gestió integral de l’aparcament, millora de la
informació digital del transport públic, centre de
control de seguretat i emergències…).

LA “TABLET” AL TAULELL
Mireia González
Regidora del districte 4

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 del districte 4, acompanyats de tècnics
municipals, van visitar establiments dels seus
districtes per explicar als i a les comerciants els
avantatges de la utilització de la Moneda Local”.

El Full del districte 4
Jordi Mas

“Solucions conjuntes als reptes de la ciutat”
En Jordi Mas, a més d’un dels dos regidors del Districte 4, és cinquè tinent d’Alcaldessa executiu i
responsable d’Urbanisme i Habitatge. Per la seva formació com a arquitecte, sempre ha estat
interessat en l’aspecte funcional de la ciutat. En aquesta entrevista ens reafirma el seu compromís per
aconseguir barris de qualitat arreu.

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

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

cal orientar-les més a la difusió dels
serveis de suport a les famílies o a
les noves polítiques de mobilitat.

La valoració és molt positiva ja que
ens ha donat l’oportunitat de
conèixer de primera mà els
suggeriments de veïnat i la situació
del districte.

L’impuls del projecte EDUSI i que
el veïnat el conegui i recollir les
seves aportacions.

Les diferències entre els sis
districtes són evidents però,
poden treballar conjuntament les
sis regidories de la ciutat en algun
tema en concret?

Quines són les principals peticions
que us ha fet arribar la ciutadania
del vostre districte en aquest
període de temps?
Millores a l’espai públic, temes de
seguretat vial, regulacions de
terrasses i ocupació de la via
pública.

El sentiment de pertinença a un
barri està força arrelat entre la
ciutadania colomenca, passa el
mateix amb l’arrelament al
districte? O s’ha de fer encara un
cert treball pedagògic des de les
regidories?
La relació amb la ciutadania
sempre permet fer pedagogia de
l’acció i la realitat municipal, però
entenc que en aquests moments

Encara que els districtes puguin
tenir diferències físiques per
situacions de carrers, edificacions,
etc... al final la ciutadania té uns
problemes semblants que hem de
traslladar als serveis municipals
que corresponguin i buscar
solucions conjuntes als reptes per
tenir una visió de la ciutat.

“La ciutadania té
problemes que hem de
traslladar als serveis
municipals que
corresponguin i buscar
solucions conjuntes als
reptes per tenir una visió
de la ciutat”

Espai FAVGRAM

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”.

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.
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