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MILLOREM LA PLAÇA D’EN BARÓ
L’Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet s’ha
proposat fer una
remodelació parcial
de la plaça d’en Baró
amb la promoció de
la participació activa
del seu veïnat.

Des de fa un temps, la plaça d’en Baró ha esdevingut un
focus de conflicte veïnal en el qual l’ajuntament s’ha
plantejat intervenir-hi apostant per transformar des de la
participació.
L’alcaldessa Núria Parlon al capdavant de la manifestació veïnal

Contra els abusos
de les elèctriques

PROU!

L’Ajuntament i les entitats colomenques surten al carrer
per exigir solucions justes i la fi de les retallades.
En els últims dies hem vist com el preu de l’energia elèctrica augmenta fins a
màxims històrics coincidint amb una onada de fred. A Santa Coloma de
Gramenet, aquest augment de preus coincideix amb els diversos talls de
subministrament que s’han produït: al 2017 ja en portem més de 5. Si la llei
assegura que s’ha de garantir l’energia elèctrica amb la màxima qualitat al
menor cost no podem permetre que les companyies elèctriques es beneficiïn
a costa dels consumidors, ja que es parla de guanys milionaris degut a la
pujada de les tarifes.

EL DISTRICTE ES MOU
Pompeu Fabra
El 22 de febrer s’han iniciat els treballs previs imprescindibles per a les obres
d’urbanització del carrer Pompeu Fabra. Durant el període de temps que durin
aquests treballs, les companyies de subministraments d’aigua i gas hauran de fer
la substitució de les canonades com a pas previ per iniciar l’obra d’urbanització
pròpiament dita; d’aquesta manera es pretén garantir que qualsevol feina que les
subministradores haguessin de fer al carrer quedin fetes abans de la urbanització.

Una de les claus del projecte passa per donar solució a la
incompatibilitat d’usos de la plaça de l’Olimp, reubicant-hi
les activitats destinades a infants d’edats entre 6 a 12 anys,
a la plaça d’en Baró.
D’altra banda, la pacificació total del carrer Major, en el qual
es proposa impedir el trànsit rodat, pot proporcionar una
millora en la comunicació entre ambdues places (Olimp i
Baró). Així, l’eix de vianants del carrer Major podria
condicionar la millora en l’ús i les activitats de la zona, tant
per a la canalla com de tots els veïns i veïnes.
És per això que es van promoure dues sessions de treball
participatives amb activitats distribuïdes per franges d’edats
(per a persones cuidadores i per a nenes i nens) amb la
major diversitat de persones possible.
Tot i que el taller era una continuació del procés iniciat el
dissabte 19 de novembre de 2016, les persones que
arribaven per primera vegada es van poder integrar amb
facilitat i es van sentir identificades amb les decisions que
s’havien pres a l’anterior sessió. Un fet a destacar va ser la
cooperació entre totes les persones del grup i el sentiment
comunitari, que es va reflectir en la manera inclusiva de
seleccionar les activitats i distribuir-les a la plaça. La
participació masculina va tornar a superar la femenina en
totes les activitats. Es van tornar a detectar diferències
notables en funció del gènere a l’hora d’escollir els
requeriments i activitats de la plaça en totes les franges
d’edat, fet que posa de manifest que les nostres necessitats i
percepcions dels espais varien en funció del gènere.

Aquestes feines de les companyies han començat al tram entre Salzereda i Sant
Joaquim i s’aniran fent per trams per minimitzar les afectacions cap als veïns.

Fem dissabte a la plaça d’en Baró

Si tot va com està previst, a partir de les festes de Setmana Santa podrien
començar les obres del clavegueram i d’urbanització.
L’experiència participativa de la plaça d’en Baró inclusiva va ser plantejada des del foment de la cooperació i la intergeneracionalitat
en la presa de decisions. A través de les dues sessions de tallers participatius vam poder definir, amb l’ajut dels veïns i veïnes, quins
havien de ser els objectius principals que hauria d’assolir la remodelació de plaça d’en Baró:
 La plaça s’hauria de consolidar com un nou espai de trobada al veïnat.
 La plaça hauria de permetre la convivència de persones diverses, amb activitats adequades per tot i totes.
 La plaça hauria de cobrir principalment les necessitats d’ús de la canalla d’edats entre 6 a 12 anys, ja que s’ha reconegut
col·lectivament que són els que tenen menys espais específics a la ciutat.
Per tal d’assolir aquests objectius s’han proposat un seguit d’activitats o usos que s’haurien de poder desenvolupar a la plaça i uns
requeriments bàsics que s’haurien d’acomplir. Finalment, les sessions participatives van ser útils per fer una primera proposta
col·lectiva de com distribuir les diferents activitats a la plaça, tenint en compte els requeriments. Ara, a continuar treballant.

Jordi Mas
Regidor del districte 4
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Mireia González
“El districte ha de ser un espai viu”
Quin avantatge creus que suposa
el fet de tenir una oficina de
regidoria al districte? Creus que és
un
bon
instrument
de
descentralització de la feina de
l’Ajuntament?
Hi ha molts avantatges de tenir una
oficina al nostre Districte. La relació
de confiança que es produeix fruit
del contacte directe amb la gent
facilita poder conèixer de prop
realitats que són impossibles de
detectar des d’altres espais. Molts
d’aquests
avantatges
estan
relacionats amb la descentralització
de la feina i la proximitat física i
palpable de les institucions al
nostre veïnat, però a mi m’agrada
destacar el sentit de treball
transversal que ens aporta treballar
per Districtes, perquè ens convida a
participar i contribuir a la feina
d’àrees que no són directament les
nostres i que ens permeten tenir
una visió molt completa de les
actuacions i solucions a les
qüestions que se’ns plantegen. Vull
destacar també que aquesta relació
que s’estableix és vital per a
trencar les barreres i facilitar
l’accés a les institucions per a molta
gent que no ho fa de manera
habitual. En aquest sentit, per
exemple, les consultes que es
produeixen amb cita prèvia a la
nostra oficina tenen un esbiaix de
gènere i d’edat. Les dones i les
persones joves no solen acostar-se
tant a l’Ajuntament a fer les seves
propostes i aportacions, per moltes
raons. Amb el contacte i la relació
al carrer podem incorporar
aquestes
mirades
que
són
completament imprescindibles per
a la nostra acció.
Quina ha estat la darrera acció que
has dut a terme com a regidora del
districte?

Al Districte IV sempre passen
moltes coses alhora i costa definirne una en concret. A tall
d’exemple, en les darreres
setmanes hem estat treballant amb
les associacions veïnals de Riu Nord
i Riu Sud per explicar les propostes
que tenim derivades de les grans
obres que es produiran als barris.
En aquest trimestre passat hem
mantingut reunions i sessions
participatives amb el veïnat del
Passeig Salzereda en referència a
les actuacions que es produiran al
passeig. Ens hem trobat també
amb
veïns
i
veïnes
fruit
d’assemblees que han organitzat al
barri per tractar temes més
concrets com, per exemple, per
millorar la comunicació d’activitats
que fem als barris. Ara treballem
molt intensament en el disseny de
la proposta per a Riu Nord de la
prova pilot del Barri per a Vianants
i en breu tenim previstes més
reunions i sessions participatives
amb el veïnat en aquest sentit.
Sortiu sovint al carrer o més bé feu
una feina d’oficina?
El Districte IV és un districte en el
que fem servir aquestes dues
estratègies. Quan sortim al carrer
ho fem amb visites concertades
amb les entitats socials del nostre
barri, que en són moltes i molt
diverses, o bé fem visites
periòdicament a comerços o
activitats
pròpies
que
es
produeixen de forma regular. Sortir
al carrer, però, no és suficient. El
fet de sortir al carrer vol dir estar
en contacte amb la gent i sentir les
seves propostes de millora pels
barris de Riu Sud i Riu Nord. Per tal
que la implicació i el compromís
d’aquests ciutadans i ciutadanes
tingui resultats positius pel nostre
entorn, cal fer una feina d’oficina

Ampliació de la senyalització
orientativa per a vianants
Amb aquesta mesura es pretén millorar la informació
per al veïnat i els visitants de fora la ciutat, a més de
promocionar els desplaçaments a peu i afavorir-ne
els no motoritzats.

que ens ajudi a gestionar aquestes
propostes. També el sistema de cita
prèvia amb la ciutadania ens funciona
molt bé, donat que si anteriorment a
la consulta hem pogut conèixer el
tema que tractarem podem fer un
seguiment de les accions dutes fins
aleshores i planificar millor les que
s’han de produir per resoldre els
possibles conflictes que hi hagi.
Com convidaries a la gent a aproparse al districte?
La proximitat que implica treballar a
través dels districtes ha de contribuir
a transformar, carrer a carrer, la
nostra ciutat. Així, el Districte ha de
ser un espai viu i actiu, on càpiguen
les propostes i accions i no només
sigui un espai on presentar queixes o
reclamacions. Crec que això ho
aconseguirem fent molta pedagogia
sobre els potencials dels Districtes de
la nostra ciutat. Alhora, considero
important que impliquem encara més
grups de persones en el circuit de
presa de decisions i participació en les
propostes que fem als barris del
Districte IV. Com a exemple de què
fem, estem treballant amb les escoles
del barri de Riu Nord en les propostes
d’usos de la plaça Baró, un espai que
volem transformar perquè estigui
completament integrat al barri i tingui
el pes i l’històric que les lluites veïnals
han reivindicat. Les famílies i els
infants intervenen per reflexionar
sobre per a què ha de servir un espai
públic al nostre barri, sobre quin ús
ha de tenir i sobre com regularem la
convivència entre tots aquests usos
(jocs infantils, espais de descans,
espais per fer esport i cultura...).
Aquesta trobem que és una bona
manera de treballar el sentit de
pertinença a un barri i un districte i,
alhora, estem projectant un model
de ciutadania que creiem vital per a
seguir millorant el nostre Districte.

La Mireia González, a més de
regidora del districte 4, s’ocupa
a l’Ajuntament de les
responsabilitats d’Educació,
Infància, Joventut i Polítiques
d’Igualtat.

EN CLAU DE CIUTAT:
Campanya per la tinença
responsable d´animals de
companyia.
Des de l´ajuntament es vol potenciar
l´adopció i remarcar que els animals
no són joguines. Les zones d´esbarjo i
les actituds cíviques envers la
recollida d´excrements centren una
part important de la campanya
Més habitatges
de lloguer social
L´ajuntament signa un conveni per
ampliar el parc d´habitatges de
lloguer social. La mesura emfatitza la
prioritat de pal·liar les conseqüències
de la crisi ajudant a les persones de la
ciutat en situació d´exclusió social

Espai FAVGRAM
CARTA ABIERTA A LAS COMUNIDADES
AFECTADAS POR EL IMPAGO
DE LA SUBVENCIÓN DE OBRAS
Hemos tenido conocimiento que hay muchas comunidades que
solicitaron una ayuda/subvención a la Generalitat de Catalunya para
hacer obras/mejoras y no han recibido el dinero solicitado.
En esta situación se encuentran muchas Comunidades de Propietarios
de la ciudad, es por ello, que desde la Federación de AAVV de Santa
Coloma de Gramenet les comunicamos que vamos a iniciar una
reclamación conjunta con todos los afectados para reclamar a la
Generalitat de Catalunya el pago de las subvenciones solicitadas.

Ens trobaràs a:

Para poder llevar a cabo esta actuación les agradeceríamos que se
pusieran en contacto con nosotros a través del formulario que aparece
en nuestra página web: www.favgram.org/blog/ formulario

Serveis Territorials
Edifici Olimp, 3
c/e. districte4@gramenet.cat
Telèfon- 93 462 40 38
www.gramenet.cat/districtes

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.

VINE A VEURE’NS A LA SEU DEL DISTRICTE !

