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Els regidors i regidores de districte,
al vostre costat

E

Nova campanya
de passos adaptats
L’objectiu és facilitar l‘accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda

S’

ha iniciat una nova campanya d’adaptació de passos de
vianants per a millorar l’accessibilitat de la nostra ciutat. Les primeres accions es fan al Districte 3, on
aquests dies els serveis municipals
fan actuacions al carrer Saragossa i
al Passatge Saragossa.
Així, l’Ajuntament continua treballant per a la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública
amb l’objectiu principal de millorar
l’accessibilitat i la seguretat de les

persones amb mobilitat reduïda.
En una actuació conjunta en els sis
districtes de la ciutat, es treballarà
en la millora de l’accessibilitat dels
guals per facilitar el pas de vianants
i oferir itineraris segurs a la ciutadania. En una primera fase de les obres
s’executaran tasques d’enderroc de
vorera i vorada i de base de formigó.
L’objectiu comú d’aquestes actuacions que s’estendran en les properes setmanes per tots els barris de la
ciutat és aconseguir un urbanisme

més amable i de proximitat més
confortable.
Els treballs tindran una durada
màxima de dos mesos amb un import total de les obres adjudicades
de 76.715,28 euros (IVA inclòs).

Aposta municipal per un
urbanisme amable I de
proximitat.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma
de Gramenet

l programa de proximitat de les
regidories de districte continua
en marxa amb més força que mai
i amb l’objectiu de reforçar l’atenció directa als veïns i les veïnes des dels barris. Els regidors i regidores de districte
no han deixat d’atendre els ciutadans i
les ciutadanes durant aquesta pandèmia
i ara, més que mai, treballaran als districtes, per escoltar i aportar solucions
als problemes i necessitats plantejades
per la ciutadania. Es tracta d’una labor
cabdal en favor de la qualitat democràtica, la descentralització de la participació ciutadana i la igualtat d’oportunitats
dels colomencs i les colomenques.
Aquest mes de novembre farà deu
anys que vam posar en marxa aquest
programa. Ara, en aquesta nova etapa
que es dibuixa, després dels pitjors moments de la pandèmia, tornem als carrers i amb els veïns i les veïnes, braç a
braç, com sempre, enriquirem el present
i el futur de la nostra ciutat. Com a novetats, afegim nous canals de comunicació a disposició de la ciutadania, a partir
de l’aplicació de WhatsApp que ens permetrà intensificar el diàleg i la interacció amb el veïnat. Volem apropar l’acció
institucional a tots els districtes i treballar conjuntament amb la ciutadania, in
situ, en favor de l’eficiència en la resolució dels problemes de ciutat. Aquest
és el camí, col·laborativament continuarem avançant a Santa Coloma. Santa Coloma és vida!

El districte
Convidem el veïnat del Districte
a redescobrir el patrimoni

L’

Ajuntament ha posat en marxa una iniciativa adreçada a
tota la ciutadania per redescobrir,
posar en valor i conservar el patrimoni construït de Santa Coloma de Gramenet.
En el marc de la revisió i actualització del catàleg i de l’inventari
d’edificis i elements protegits de la
nostra ciutat, s’ha endegat una iniciativa que permeti, a través dels
suggeriments de la ciutadania, redescobrir, valorar i conservar el patrimoni històric de Santa Coloma.

A tal efecte, i a través del web
municipal, es poden enviar, fins el
30 de novembre, les imatges amb
els suggeriments d’una manera
molt senzilla. Només cal omplir
un breu formulari adjuntant la
imatge o imatges fetes i clicar el
botó d’enviar. Així de fàcil. Un cop
rebudes, la comissió de patrimoni
municipal farà la valoració pertinent de tots aquells suggeriments
ajustats a les categories existents
segons la seva naturalesa i nivell
de protecció.
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Más inversiones para el Distrito 3
El Pleno ordinario del pasado
lunes 27 de septiembre aprobó
las operaciones de endeudamiento a largo plazo derivadas
de la modificación de crédito aprobada en el Pleno del
mes de junio por importe de
20.597.748,49 euros.
El Ayuntamiento asegura así
las grandes inversiones de la
segunda parte del mandato por
un importe de casi 21 millones
de euros
Entre las inversiones más significativas que se contemplan
en este paquete, constan 2,6 millones de euros para la urbanización de la calle Sants y la futura
urbanización de la calle Vinyals.
La campaña de asfaltado y aceras
por los años 2022 y 2023 también aparecen en la propuesta.

Otras inversiones que se contemplan son la construcción de
una nueva guardería en la calle América-Prat de la Riba,
varios arreglos de centros educativos o el refuerzo de la administración electrónica con la
compra de equipos y aplicaciones informáticas. En materia de
vivienda hay una partida destinada a la conversión de locales
en vivienda pública y otra para
pagar expropiaciones.
El Ayuntamiento financia estas inversiones con recursos
propios y las transferencias
de otras administraciones como la Diputación de Barcelona,
el Área Metropolitana de Barcelona, los Fondos Europeos,
y ahora en menor medida,
con endeudamiento. El objeti-

vo no es otro que contribuir a
la transformación de la ciudad
durante los próximos años. El
Pleno ya aprobó hace un par de
meses las modificaciones presupuestarias resultantes de los
diferentes proyectos y en la última sesión se aprobó la petición de créditos a la Diputación
de Barcelona y a una entidad financiera. La inversión prevista
para todo el mandato se acerca así a los 80 millones de euros, a la espera de la asignación
de los Fondos Next Generation.
Actualmente la ratio legal de
endeudamiento está al 34,74%
y con esta operación el Ayuntamiento llegará al 49% lejos del
límite legal establecido por los
ayuntamientos en un 75% de
sus ingresos ordinarios.

L‘espai de la FAVGRAM

La ciutat

La salud mental de adultos en Santa Coloma

Recuperando la normalidad en la
defensa de la ciudadanía colomense

L

Es liciten les obres del carrer Menorca
Es renova la calçada
L
i les voreres

a darrera Junta de Govern
Local ha endegat la licitació
de les obres al carrer Menorca
amb una superfície total d’actuació és de 6.439 m2 i un pressupost de 416.558,17 € (IVA
inclòs). Es preveu enllestir l’adjudicació abans que finalitzi l’any.
El projecte d’urbanització del
c/Menorca inclou la demolició de la calçada, actuacions en

voreres, embornals i tapes de
serveis; estesa de capes d’aglomerat, i pintura de la senyalització horitzontal.
Pel que fa a les actuacions a
les voreres, els treballs consistirien a fer voreres en trams

Regidores
del districte III

actuales disponer de una página web se ha convertido
ya en una necesidad.
Desde el movimiento vecinal estamos visitando cada uno de nuestros barrios
todos los jueves a las 18.30
horas. En estas asambleas
abiertas tratamos los temas
de cierres de sucursales bancarias o facturación de las
eléctricas.
Y finalizamos con un recuerdo a todas las personas
que nos han dejado durante
estos largos meses. Mención
especial a nuestra querida E.
del Pilar Giménez López y a
José Antonio Vates Duque.

Tomás Fernández
Presidente de la FAVGRAM

Seu del districte: Centre Cívic Singuerlín. Av. Catalunya, 41.

Barris de Singuerlín, les
Oliveres, Can Franquesa,
Guinardera, Can Calvet
i Serra de Marina

Mª Dolores Andrades
Regidora de Civisme
Tel: 93 462 40 04
andradestmd@gramenet.cat

Mireia González
8ª. Tinenta d’alcaldessa,
regidora de Ciutat Educadora,
Infància, Joventut i Esports
Tel: 93 462 40 29
gonzalezsmi@gramenet.cat
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SEU DEL DISTRICTE
Centre Cívic Singuerlín.
Av. Catalunya, 41.

on actualment no n’hi ha, incrementar l’amplada d’algunes,
suprimir d’altres per adaptar
zona d’aparcament, i per últim
modificar voreres existents per
fer-les remuntables .
El reforç del paviment actual
es farà mitjançant l’estesa de
dues capes d’aglomerat asfàltic
i una estesa final i recobriment
d’una capa de rodament.

as Asociaciones de vecinas y vecinos debemos
de recuperar nuestra actividad en nuestros entornos
más cercanos, en nuestros
barrios, sobre todo hay que
recuperar el contacto con los
socios y socias de nuestras
entidades. Es por eso que es
de primera necesidad que las
personas que están asociadas
a las AAVV, si no lo han hecho
ya, trasladen a cada una de
las Asociaciones sus números de teléfono móvil y correo electrónico para poder
contactar con ellos vía WhatsApp o correo electrónico en
caso necesario. Así lo hemos
hecho durante esta pandemia
que aún nos sigue afectando
aunque, por fin, ya podemos
utilizar los Centros Cívicos,
Casales o locales de nuestras
entidades vecinales.
También es necesario que
las Asociaciones de vecinas
y vecinos renueven y actualicen las bases de datos. Además en momentos como los
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