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Millores al Pavelló Nou
El Pavelló Nou comença a no ser tan “nou”. De fet,
l’Ajuntament ja ha fet millores a la pista i a la grada i ara
treballa en l’adequació i millora de la coberta i la façana.
En concret, es treballa per a renovar el sistema de
recollida d’aigües pluvials de la seva coberta (en el
canal nord-est) amb una inversió de 60.457 €, per
tal de reparar i optimitzar la recollida d’aigua pluvial
i evitar danys a la coberta i les façanes de l’edifici.
Actualment el pavelló compta amb una capacitat
de 1.275 persones assegudes. Però els èxits de
l’esport colomenc han fet que actualment s’estudiï
una ampliació de localitats.
Aquestes obres es desenvoluparan previsiblement
fins al 2020.

Segon tram de
Pompeu Fabra
Aquest principi d’any ja s’estan finalitzant les obres
de reurbanitzar el carrer Pompeu Fabra en el tram entre
el carrer Sant Carles i l’Av. Santa Coloma.

L’associació que dóna suport i acompanya les persones
en el dol va celebrar el seu 20è aniversari el passat
mes de novembre. L’Associació de Suport Emocional
en el Dol (ASED) va celebrar els seus 20 anys de vida
a Santa Coloma, més concretament al Centre Cívic
Riu. Allà va ser-hi present l’Alcaldesa Nuria Parlon.
L’Alcaldesa va destacar la capacitat d’unió i la fortalesa
dels membres integradors de l’ASED.

Carrer Pompeu
Fabra després
de l’obra.
Entrada del Pavelló Nou.

L’Alcaldesa amb socis i la presidenta de l’entitat
(Sra. Pepi Muñoz).

Les obres dels altres trams avancen a bon ritme. Els
treballs que van començar a mitjans del 2017, són
finançades amb fons europeus.
En les fases prèvies a les obres s’ha treballat amb
les entitats i els veïns i les veïnes de la zona per tal
d’incorporar al projecte les propostes. Durant les
diferents reunions informatives, es va oferir als veïns
i veïnes la possibilitat d’emplenar un qüestionari per
tal de triar entre dos models de carrer.
El criteri que va guiar aquest treball conjunt va ser el
d’assolir uns nivells elevats de qualitat de vida i confort, sobretot pels vianants. D’altra banda, les obres
han inclòs la substitució integral del clavegueram,
l’ordenació i soterrament del cablejat i conduccions
de les companyies subministradores, la renovació
de l’enllumenat per millorar l’eficiència energètica
i la instal·lació de mobiliari urbà i d’altres elements
ornamentals.
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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.
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.

Nova rotonda al Pont Vell
En relació a la urbanització del Passeig de Salzereda,
entre Lluís Companys i Pompeu Fabra, la urbanització
del tram entre Pg. Llorenç Serra i Pont Vell (carretera
BV-5152), s’està desenvolupant el procés de licitació
del contracte per l’execució de les obres amb una
inversió de 6.593.066,76 euros.
Aquesta obra suposarà un canvi a l’entrada de la
ciutat pel Pont Vell amb una rotonda de regulació del
pas. El projecte, que es preveu que sigui adjudicat a
l’inici del 2018, té una durada prevista de 15 mesos, i
incorpora la desaparició del pas inferior sota el pont,
així com l’anivellament del trànsit pel Passeig Llorenç
Serra, que es regularà mitjançant la nova rotonda.

Una nova visió
de l’urbanisme

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

Estat actual del pas inferior sota el pont que desapareixerà amb la remodelació.

Manualidades en el Centre Cívico del Riu
A finales del pasado año, la alcaldesa Núria Parlon
visitó el Centro Cívico del Riu para interesarse de cerca
por las actividades que realizan un grupo de hombres

Descomptes per a joves al teatre

y mujeres del barrio de lo más activos. En concreto,
el día de la visita estaban ejerciendo sus habilidades
manuales con un taller de preciosas flores artificiales.

El teatre Segarra col·labora amb el programa “escena
25”, que ofereix descomptes especials per als espectadors/es fins als 25 anys.

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.
L’Alcaldesa i la regidora del districte amb el grup de manualitats de flors del Centre Cívic del Riu.

Aquestes dones, amb la seva participació al calendari,
demostren que, des del món de la gastronomia, treballen i lluiten cada dia per la igualtat. Elles mateixes
es defineixen, amb certeses i contradiccions, com a
valentes, lluitadores, solidàries, emprenedores, lliures...
però sobretot com a dones, joves i diverses.

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 regidores o regidoras 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.

Calendari de les dones 2018
En el calendari de les dones 2018, enguany dedicat a
les professionals del món de la restauració, s’inclouen
un munt de dones dels barris del nostre Districte.
És el cas, per exemple, de la Sara Blasco, emprenedora i regent de l’hamburgueseria The 1982 Birres and
Burguers, local que ha tingut molt bona acollida a la
nostra ciutat. També hi figura la Mar Gómez, cap de
sala del restaurant Lluerna i encarregada d’elaborar
l’excel·lent carta de vins amb més de 150 referències.
El calendari compta també amb la Manolita, ara ja
jubilada, però que durant més de 40 anys ha estat
abastint els restaurants i bars de la ciutat. I finalment
podem trobar l’ Alba Gimeno, cap de sala del restaurant
Ca n’Armengol durant més de 15 anys, encara que és
mestra i pedagoga de carrera.

L’objectiu és 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 signat durant el novembre de 2017
per possibilitat 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/

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 Regidoria de Distrito está a tu
servicio los miércoles en el edificio de Serveis Territorials
de la plaza Olimpo 3, y permanentemente en el teléfono 93 462 40 38, o bien por correo electrónico a:
districte4@gramenet.cat

Presentació del calendari de les dones 2018.

Pla de Mobilitat de Santa Coloma

Portada del calendari de les dones 2018.

Els plans de Mobilitat urbana són el document
bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat
sostenible dels municipis, i el seu àmbit territorial és
el de municipi. El contingut dels plans de mobilitat
urbana s’ha d’adequar als criteris i les orientacions
establerts pels plans directors de mobilitat de llur
àmbit i, si escau, als plans específics. Podeu trobar
més informació a https://www.gramenet.cat/temes/
territori/pla-de-mobilitat-urbana/

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

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

