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Els regidors i regidores de districte,
al vostre costat

Riu Nord, un “Barri per a Vianants”

“B

arris per a Vianants” és un
programa municipal per
crear illes entre els carrers de la
ciutat en què es dona prioritat a la
mobilitat de les persones. Es tracta d’un nou model emmarcat en el
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Santa Coloma de Gramenet
que garanteix una mobilitat sostenible i saludable per a la ciutadania. Aquest canvi de paradigma
deixa de banda la planificació urbana que prioritza la circulació de
vehicles.
COM S’IMPLANTA UN
“BARRI PER A VIANANTS”
El primer pas és detectar els carrers que serveixen com a drecera,
és a dir, aquells carrers interiors,
amb continuïtat en el seu sentit
de circulació, que suposen una alternativa més àgil per travessar el
barri evitant els semàfors existents
a la xarxa principal o secundària.
Després, es porten a terme actuacions per trencar aquestes dreceres
a través de canvis en el sentit de
circulació en alguns trams dels carrers amb la finalitat d’evitar el pas
de vehicles que no són del barri.
D’aquesta manera, es pacifica
l’interior dels barris aconseguint
que la xarxa veïnal de carrers aculli el trànsit propi del barri (el que
té origen o destí al mateix barri).
Amb la reducció del trànsit inte-
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rior, és possible recuperar el carrer
per al veïnat com a lloc d’esbarjo,
gaudi i relació social.
EL “BARRI PER A
VIANANTS” AL RIU NORD
A més dels canvis de sentit de circulació d’alguns trams de carrer,
s’ha actuat millorant l’espai públic

El districte
Camí escolar al barri per a vianants

L’

Escola Torre Balldovina tindrà pròximament el seu propi
camí escolar en el marc del projecte “Barri de Vianants”. El projecte representa un nou model de
mobilitat sostenible, emmarcat
en el Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible de Santa Coloma, que
té per objectiu garantir la prioritat
de la ciutadania i de la seva salut.
Aquest canvi de paradigma posa
per davant les persones i deixa de
banda la planificació que prioritza la circulació de vehicles.
En aquest context, els centres
educatius del districte no són
aliens a l’objectiu de recuperar els
carrers per al veïnat com a lloc
d’esbarjo, gaudi i relació social.

i la seguretat viària a través de: la
senyalització vertical i horitzontal
dels accessos i les sortides al barri,
la construcció de passos per a vianants elevats (plataforma única)
en tot el perímetre del Barri per a
Vianants (vorera continua), i la renovació de la senyalització horitzontal a l’interior del mateix barri.

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!

Nous jocs
biosaludables a
la plaça Olimpo

Un distrito
saludable,
sostenible y
conectado
Con la renovación del paseo de
la Salzareda en el distrito, el barrio de Riu Nord ha ganado 700
metros de un nuevo carril bici
metropolitano, conectado con el
carril de Riu Sud.
Se trata de un carril bici en la
acera del lado río del paseo que
ha significado, por un lado, la
creación de una red de peatones y carril bici integrada además con los municipios vecinos;
además de la ampliación y mejora de la conectividad de la
red de vías ciclistas y la continuación del carril de la Bicivia
metropolitana 8. Esta vía metropolitana unirá, por el margen Izquierdo del río Besòs, la playa

de Sant Adrià del Besòs con Santa Coloma de Gramenet y Montacada i Reixac, promoviendo
la movilidad sostenible y activa,
avanzando en la lucha contra la
contaminación atmosférica e incidiendo en la mejora de la salud
pública y la calidad de la vida urbana metropolitana.

La plaça Olimpo disposa d’una
nova instal·lació de jocs biosaludables, amb dos pedalers
i una roda, destinada al manteniment i exercici físic de la
ciutadania i, especialment, de
la gent gran. La selecció dels
jocs s’ha fet amb la col·laboració de la residència per a gent
gran ubicada a la plaça, escollint elements adients per a
la mobilitat de la majoria de
les persones residents, i amb
el vistiplau dels seus professionals fisioterapeutes. Amb
els nous elements, es poden
realitzar exercicis de manteniment de les extremitats superiors e inferiors, a un ritme
adaptat a cada franja d’edat.

Finalizan las obras en las calles Baró y Mare de Déu dels Àngels

L

as obras de urbanización de las
calles Baró y Mare de Déu dels
Àngels que comenzaron en junio
con el objetivo de pacificarlas, ya
que son la vía de entrada y salida al
barrio Riu Nord, han finalizado con
los trabajos de pavimentación de
aceras y el asfaltado de la calzada.
La reurbanización de las calles
ha comportado la construcción
de viales en plataforma única de
modo que la calzada y las aceras
están al mismo nivel. De esta ma-

nera, se da prioridad a la movilidad de las personas respecto a
de los vehículos y se favorece la
circulación de la ciudadanía con
movilidad reducida.
Las obras han incluido también la instalación de nuevos
elementos de mobiliario y el soterramiento de las líneas aéreas y
subterráneas de las compañías de
servicios, además de la sustitución
d el alumbrado existente por una
luminaria más eficiente.

Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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UNA PLAZA INCLUSIVA
La urbanización en plataforma
única de la plaza de la esquina de
Baró con Mare de Déu dels Àngels
ha creado un espacio inclusivo, integrador y accesible. El centro de
la plaza se convierte en una zona
de juego infantil con la colocación
de un elemento de juego de grandes dimensiones. También se ha
complementado de esta zona con
la plantación de nuevos árboles en
ambas calles.

Amb aquest nou conjunt de
jocs, la ciutat guanya una altra zona d’equipaments biosaludables, adequats per a la
pràctica moderada d'exercici en zones públiques, que es
pot afegir a les que ja es troben al jardí Can Peixauet dins
del districte.

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
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Tercera fase de la renovació
del passeig Salzareda

E

l projecte de renovació del passeig Salzareda entrarà en la seva
tercera fase d’execució en el tram
entre l’Avinguda Pallaresa i la plaça
d’en Baró. Com en la resta del projecte, la reforma vindrà acompanyada de nous espais verds i de llocs
per fer activitats. En aquest sentit, es
plantarà nou arbrat i s’instal·laran
àrees de jocs infantils, llocs d’estada,
espais mirador, etc.
El projecte de renovació del passeig de la Salzareda s’ha dissenyat i
executat segons el projecte que van
escollir les colomenques i els colomencs entre les dues propostes que
es van presentar a consulta ciutadana el setembre de 2017. I, a la vegada, s’ha treballat amb el sector de la
restauració per buscar un consens i
sumar voluntats.
Com a resultat d’aquest treball
conjunt i de l’actuació municipal, hi
ha el nou espai de passeig d’estada i
de joc per a nenes i nens que com-

bina oci i comerç. S’hi troben fins
a cinc noves zones amb jocs infantils i biosaludables i una zona verda
augmentada per crear 2.300 m2
de nous espais verds. En la renovació, s’ ha posat l’accent també en la
mobilitat sostenible amb la creació
de 700 metres d’un nou carril bici
metropolità.
PROTAGONISTA A L’OPEN
HOUSE BCN
Santa Coloma ha estat un dels 7
municipis que ha acollit el 12è Festival d’Arquitectura 48h Open House
BCN al mes d’octubre. En aquesta
edició, l’organització del Festival va
triar el passeig de la Salzareda com
a nova proposta per visitar a Santa Coloma, dins de les seccions del
festival Open Green i Infraestructures. Durant el festival també es
van oferir itineraris, guiats i lliures,
i l’entrada a edificis emblemàtics per
conèixer l’arquitectura de la ciutat.

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 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 sucur-

sales 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

Santa Coloma amb La Palma

E

l 19 de setembre es va iniciar
una erupció volcànica a l’illa
de la Palma, a la zona de Cabeza
de Vaca, al municipi de El Paso,
que es manté activa. No s’han

El centro de urgencias de la c. Major cumple un año
El Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), ubicado en la calle Major, 49-53, cumple un año. El CUAP atiende las urgencias sanitarias de complejidad media y baja de medicina general y enfermería de
la población de Santa Coloma. El servicio está abierto todos los días del
año, en horario de 24 h, y se lleva a cabo una primera valoración de los
casos, realiza pruebas diagnósticas y deriva a los pacientes que lo requieran para que sean atendidos en centros sanitarios más complejos
(Hospital Esperit Sant y Hospital Germans Trias i Pujol).
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produït danys personals; però
són molt importants els danys
materials provocats en infraestructures, edificacions, vehicles,
agricultura i medi ambient.

Davant d’aquesta situació, Santa Coloma de Gramenet mostra
una vegada més el seu esperit
solidari mitjançant una iniciativa coordinada amb Creu Roja
perquè tothom pugui col·laborar
amb la ciutadania de La Palma. Si
bé el passat 31 d’octubre es va organitzar dos espectacles solidaris,
actualment es pot contribuir amb
la compra d’una polsera solidària
que es pot adquirir en diversos
locals de la ciutat a 2 euros la unitat. Informació sobre els punts de
distribució de la polsera a www.
gramenet.cat/lapalma

Regidoria
del districte IV
Riu Nord i Riu Sud

Inicio de la campaña de vacunación contra la gripe
Los centros de Atención Primaria (CAP) de Santa Coloma de
Gramenet han comenzado a administrar la vacuna contra la gripe. Este año, el objetivo principal
de la campaña de vacunación
está dirigida a las personas que
tienen 60 años o más, a las que
padecen una enfermedad crónica, a embarazadas y a profesionales de la salud.
Todas las personas que formen
parte de los colectivos de ries-

go pueden pedir cita a través del
web de programación de visitas
(citasalut.gencat.cat); de La Meva Salut, en el apartado “Cita”; o
bien por teléfono llamando al 93
462 86 00.
La vacuna de la gripe se podrá
poner de manera simultánea con
la dosis de refuerzo contra el
COVID-19 en las personas que
recibieron la segunda dosis hace más de seis meses y que tiene
más de 70 años.

Atenció!
Nova ubicació provisional
de l’OIAC a partir del 8 de
novembre. Us atendrem al
passeig Llorenç Serra, 26.
Horari: de dilluns a
divendres de 9 a 14.30h.
Cal demanar cita prèvia
al 93 462 40 90 o a través
de la web

Toni Suárez,
5è tinent d’alcaldessa de la
Subàrea d’Habitatge i Energia
Tel. 93 462 40 05
suarezpt@gramenet.cat

Cursa infantil i adaptada ‘La Nadalenca’
El dia 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i per aquest motiu la ciutat acollirà diferents activitats sota el lema “ESTEM,
FEM I SUMEM”, entre elles la cursa infantil adaptada ‘La Nadalenca’ de Santa Coloma de Gramenet. La cursa tindrà lloc el 12 de desembre i s’iniciarà a les 10 h a
l’avinguda Generalitat i hi podran participar nenes i nens ﬁns a 12 anys amb diferents discapacitats per recórrer la distància de 20, 30, 40 o 50 metres. La primera
hora de la cursa estarà adreçada a nenes i nens que necessitin un espai silenciós.
Si teniu una nena o un nen ﬁns a 12 anys amb qualsevol tipus de discapacitat,
aquesta cursa està preparada i dirigida especialment per a elles i ells. Si voleu
participar, us podeu inscriure gratuïtament a www.gramenet.cat/LaNadalenca.
Cada participant rebrà una bossa de benvinguda que inclourà una samarreta,
entre d’altres coses, i un premi.

Soraya Santalucía,
regidora de Salut,
Consum, i Gent Gran
Tel. 93 462 40 29
santaluciars@gramenet.cat

SEU DEL DISTRICTE

Oﬁcina de Serveis
Territorials - Plaça Olimpo, 3

