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Qui més qui menys coneix
la història de la Torre
Balldovina. El que potser els i les més joves no saben
és que aquest emblemàtic edifici va ser la seu del
Comitè de Defensa de Gramenet del Besòs durant
la guerra civil espanyola. És per això que la Torre ha
entrat en el circuit senyalitzat d’espais de Memòria,
un itinerari que té per objectiu recuperar i transmetre
la història d’aquells anys tan difícils. Parleu-ne als
vostres fills i filles, a les vostres nétes i nets, ja que la
memòria continua essent el millor antídot contra els
perills de l’oblit.

Lliurament del Premi Isabel Alonso

Primera Comissió
de Salzereda
Treballar braç a braç, aquest va
ser el gran objectiu acordat en
la primera reunió de la Comissió
de Seguiment d’Obres per al nou
Passeig de la Salzereda,
que es va celebrar a la sala
de plens de l’ajuntament el
passat mes de març.
Aquesta comissió, a més de la missió de vetllar per
l’aplicació del projecte votat per la ciutadania (passeig al
costat dels edificis) serà una eina d’interlocució i diàleg,
per traspassar informació al veïnat, intentant tenir “el
màxim consens i recollir el màxim de propostes”, tal
i com figura a l’acta pública que es pot consultar a la
web de l’Ajuntament.

?????????????

Segons va explicar la mateixa alcaldessa, Núria Parlon,
les dates claus previstes per l’obra es resumeixen
en licitar el projecte a principis del 2019, iniciar les
obres el mes de juny del mateix any, i finalitzar tots
els treballs inherents a les mateixes per finals del 2020
(vegeu quadre).
Per tal de ser més eficaços, els i les representants de
la comissió van decidir constituir-se en dos grups de
treball, “Comerç i Restauració” i “Escola Santa Coloma”,
les propostes dels quals es debatrien i ratificarien en
les reunions plenàries de la Comissió d’Obres.
En aquesta ocasió, els i les participants que van estar
presents en aquesta reunió constitutiva provenien
de les entitats: FAVGRAM, RUNNING VIGIA, AIRIÑOS
DA NOSA GALICIA, AAVV Riu Nord i AAVV Riu Sud, comerciants de la zona i un representant de l’Agrupació,
l’AMPA EP Santa Coloma i 5 membres de la Plataforma
“Passeig Salzereda”.

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

El passat 13 de març es va lliurar a la Sala d’Actes del
Museu Torre Balldovina elXl Premi literari de relats
curts Isabel Alonso que impulsa la Coordinadora
d’Associacions de Dones de Santa Coloma. A l’acte de
lliurament dels premis va assistir l’alcaldessa.

FASES DE TREBALL
Fase 0. Abril 2018-Abril 2019. Treballs de renovació del
Carrer Llorenç Serra (fase 2) i de construcció de la
rotonda que substituirà el pas per sota del pont.
Fase 1. Febrer 2018- Setembre 2018. Un cop escollida
l’opció 2 , és a dir situar la vorera ampla al costat
dels edificis, es treballarà en la definició dels
elements del passeig ( zones de parcs infantils,
zones d’estada, terrasses, zones de passeig,
aparcament, arbrat, etc.), fins a l’aprovació
definitiva del projecte.
Fase 2. Juny 2019- Final obra Tram. Inici obres Pompeu
Fabra- Moragas, afectació principal Escola
Santa Coloma.
Fase 3. Inici obres Moragas – Jacint Verdaguer.
Fase 4. Jacint Verdaguer- Pont Potosí.
Fase 5. Avda. Pallaresa- Pont vell.

Antonia Ortega, presidenta de la coordinadora,
las ganadoras del premio: Montse Robles, Nazaret
Carriquí y Carmen Serrano con la alcaldesa.

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.

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

Ajuts al lloguer per a joves

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.

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.

Els serveis a prova:
Z
 ona de recreo para
perros
Estas chicas, que bajan cada día a sus perros a
esta zona, están muy satisfechas de contar con
esta instalación ya que nos cuentan que hace
tiempo que se pedía una zona así. Este recreo
para perros, que lleva un año implantado, para
ellas “ha sido todo un éxito, bajan muchos
vecinos con sus mascotas”.
También están contentas porque, según nos explican, “hasta hace poco la iluminación no era del
todo buena, pero unos meses atrás se pusieron
farolas y ahora se puede bajar incluso de noche”.
De todos modos, sobre el nuevo suelo de

serrín, ellas consideran negativo que se crean
montículos “haciendo que el terreno sea muy
inestable”, aunque saben que el efecto anti-olor
de este material es muy apreciado por el vecindario. También creen que aparte de limpiar
papeleras y las necesidades que dejan muchos
dueños incívicos, sería bueno rastrillar la zona y
nivelarla. “También nos gustaría que la fuente
estuviera dentro de la zona delimitada por
vallas”, concluyen.
Marisa Hernández,
Francisca Juste López y
Ana María Segarra
Usuarias habituales

Natural Cuina, menjar ecològic

Nueva asamblea anual

Aquest càtering i menjador ecològic situat al carrer
Lluís Companys es va inaugurar l’any 2009 i la majoria
de clients amb qui compta són col·legis.
Si preguntem a la Núria Ripoll quin és el factor que fa el
seu negoci diferent ens contesta amb un “Tot” rotund:
“els nostres productes són ecològics, de proximitat, de
temporada i sostenibles, ens preocupem del comerç
local i treballem sense intermediaris”.
A més, segons la propietària del negoci “nosaltres
fem promoció de la dieta mediterrània, no utilitzem o
intentem no utilitzar tant la proteïna càrnia vermella, i
molt més la vegetal. De fet, a la nostra cuina utilitzem
molts llegums, verdures i cereals”.
Amb les escoles amb les quals treballen, dos dies a
la setmana els hi serveixen cremes i verdures com
a primer plat, aportació que complementen amb
verdures crues tres cops a la setmana.
“No fem servir precuinats, utilitzem molt la cocció de
vapor i el forn, i tot el que fregim ho fem amb farina
d’arròs.”, ens explica la Núria.
Sa i saborós, què més es pot demanar?

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

Gent gran:
Projecte antiga
escola Miguel Hernández

