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L’Ajuntament
posa en
marxa una
campanya de
recollida d’oli
domèstic

Record a Celestí Boada
Setanta-nou anys després de la seva mort, la ciutat
recupera i ret homenatge a qui fou alcalde de Gramenet
del Besòs d’octubre de 1936 a març de 1938.
La Tinenta d’Alcaldessa de Memòria Històrica, Petry
Jiménez, acompanyada de familiars de Celestí Boada,
van descobrir una placa d’homenatge a l’alcalde el
passat dissabte 27 d’octubre, al número 9 del carrer Major, on vivia i on va ser detingut el batlle de
Gramenet del Besòs, per ser posteriorment afusellat
per les tropes franquistes el 18 d’octubre de 1939 al
Camp de la Bota.

Punt de recollida d’oli situat al Mercat Sagarra.

La campanya de sensibilització,
‘Santa Coloma Recicla’, vol fomentar entre la ciutadania el reciclatge
de l’oli usat. El districte I tindrà
dos punts de recollida, a la ciutat
hi hauran disset
Des de mitjans del mes d’octubre, la ciutat gaudeix
de 14 nous punts de recollida d’oli usat a la ciutat,
que s’afegeixen als tres ja existents en els mercats
municipals. Aconseguir la complicitat de la població
en la recollida de l’oli usat és el principal objectiu de
la campanya ‘Santa Coloma Recicla’, que el passat 17
d’octubre van presentar L’alcaldessa, Núria Parlon i la
tinent d’alcaldessa i regidora de Via pública i neteja
urbana, Ana Belén Moreno.

En els darrers dies l’Ajuntament ha fet jornades
formatives de sensibilització per a la ciutadania a la
via pública i ha repartit 3000 embuts per facilitar la
recollida d’oli usat. Aquests embuts tenen la finalitat d’afavorir el procés d’emmagatzematge casolà
de l’oli usat en ampolles o recipients de plàstic per
posteriorment poder portar-los als contenidors de
reciclatge de l’oli.
Els nous contenidors tindran una capacitat de 240
litres. Al Districte hi ha 2 punts de recollida: Un al
Mercat de Sagarra i l’altre al carrer Irlanda, número 68.
La campanya ‘Santa Coloma Recicla’ té un cost de
41.000 €, i es paga amb l’1% del contracte que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té amb les
empreses de neteja de la ciutat.
Quantitat (l’1%) que és l’acordada per realitzar campanyes de sensibilització.
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La Tinenta d’Alcaldessa Petry Jiménez, amb
familiars de Celestí Boada, van descobrir la placa
d’homenatge.

Nova fase d’asfaltat de carrers
Es posa en marxa una nova fase d’asfaltat de carrers
al districte. Les feines a realitzar consisteixen bàsicament en el fresat o demolició de la calçada, actuacions
puntuals en rigola, embornals i tapes de serveis, i
l’estesa de la capa o capes d’aglomerat, la pintura de
la senyalització horitzontal i la modificació en alguns
casos de la senyalització vertical. Es tracta de l’asfaltat
de la Rambla de Sant Sebastià (entre els carrers d’Irlanda
i Sicilia) amb una superfície de 2.956 m2.

El Pressupost municipal és una eina imprescindible per poder executar aquelles mesures
i projectes que han de fer front als problemes
reals de la ciutadania. Alhora posa sobre la
taula les prioritats de l’Equip de Govern per
a l’any 2019 centrades a millorar la qualitat
de vida de la gent gran, famílies i joves. En
el Ple Municipal del 29 d’octubre es va donar
llum verda a la proposta inicial de Pressupost
2019 que, amb un accent marcadament social,
es basa en tres línies bàsiques de govern: la
cohesió social, la reactivació econòmica i el
manteniment de l’espai públic.
Pel que fa a mesures de cohesió social, destacar
la inversió de quasi 5,4 milions d’euros que farem
en accions directes per a millorar el benestar
de la nostra Gent Gran, potenciant la seva autonomia i assegurant unes condicions de vida
dignes. Així, reforçarem del Servei d’Atenció
domiciliària (2,7 milions d’euros) i materialitzarem la construcció de l’edifici d’habitatges
amb serveis compartits per a la gent gran a
l’antiga Escola Miguel Hernández (2,6 milions
d’euros). Una altra de les novetats importants
és l’ampliació a 60 anys de la Targeta rosa de
transport, entre altres mesures que tindran
un fort calat en la vida dels nostres majors,
especialment dels més vulnerables.
Quant al suport a les famílies, remarquem la
línia d’ajuts al lloguer que posarem en marxa
el 2019 destinades als ‘millenials’, als i les joves

menors de 38 anys que tenen dificultats per
emancipar-se. Alhora també es crearà una línia
de subvencions als propietaris i propietàries
d’habitatges buits per incentivar el seu lloguer
a la ciutat. Pel que fa a la infància, seguirem
mantenint el programa de beques menjador
(infantil i primària), el programa de reutilització
dels llibres de text i d’accés a ordinadors portàtils. UNICEF recentment ens ha distingit com
a ‘Ciutat Amiga de la Infància’, reconeixent la
nostra implicació en la millora de la qualitat de
vida dels infants i adolescents; és un distintiu
que només tenen 24 governs a tot Catalunya.
Fer front a l’atur i l’impuls econòmic és un altre
dels nostres eixos prioritaris. Som conscients
que la desocupació continua passant factura,
sobretot a les dones. Pensant en aquest col·
lectiu, estem transformant l’antiga CIBA en un
centre que serà un referent de nous projectes
d’emprenedoria i talent; recentment hem
comptat amb la visita de la vicepresidenta
del govern, Carmen Calvo, a les instal·lacions,
part de les quals estaran llestes en el primer
trimestre del 2019. Amb l’objectiu de facilitar les eines que permetin accedir al mercat
laboral, el projecte de conversió del pavelló
B de l’Hospital de l’Esperit Sant en un centre
de formació ocupacional, també inclòs en el
pressupost 2019, serà juntament amb la CIBA
un revulsiu en la lluita contra l’atur.
També incrementem la inversió destinada
a la millora i manteniment de l’espai públic,
sobretot la part destinada a la neteja viària,
la recollida i eliminació de residus en 665.000
euros; així com la despesa destinada a la seguretat ciutadana, que augmenta en 71.000 euros
per a la renovació dels sistemes tecnològics
de comunicació, el manteniment de vehicles
de la Policia Local i la creació de noves places
de policia, entre altres mesures per millorar
l’atenció de proximitat i els dispositius de
seguretat ciutadana. Totes són prioritats de
govern materialitzades en aquests pressupostos, de més calat social que mai.
Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

Dissabtes, diumenges i festius de 8 a 8 h de
l’endemà
Telèfon d’atenció domiciliària: 061

L’Ajuntament reclama més
recursos per a atenció social
i seguretat
Arran dels fets a l’estació de metro de Can Peixauet
en que una noia va patir un intent d’agressió sexual
i el seu company va resultar ferit, presumptament
per un grup de quinze joves que posteriorment van
ser detinguts per agents de la Policia Local i posats
a disposició de Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament ha
reclamat a la Generalitat més recursos per a atenció
social i seguretat a la nostra ciutat. L’alcaldessa, Núria
Parlon, es va reunir amb els Consellers d’Interior, Miquel
Buch, i d’Afers Socials, Chakir El Homrani.
La creació d’una Taula específica servirà per fer un
seguiment individual els casos i millorar la coordinació entre els Serveis Socials municipals i la Direcció
General d’Atenció a la Infància, en el cas dels menors.
La Generalitat també revisarà el Contracte programa
amb l’Ajuntament que és la eina per finançar part
dels serveis socials municipals. El consistori ha demanat l’augment dels recursos policials de Mossos
d’Esquadra.
Com conseqüència dels fets de Can Peixauet, més
de cinc-centes persones van participar en una concentració ciutadana a la plaça de la Vila sota el lema
‘Santa Coloma Rebutja les Violències Masclistes’ i
per fer una crida a la convivència i denunciar el
racisme i l’estigmatització del jovent. L’acte va ser
convocat per la Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Santa Coloma de Gramenet (FAVGRAM), la
Coordinadora d’Associacions de Dones i l’Ajuntament
d’aquesta ciutat.

Millores en l’atenció sanitària
L’assistència mèdica que l’Institut Català de la Salut
presta des del Centre d’Atenció Primària Santa Coloma
de Gramenet en horari d’atenció continuada, vespres,
nits, festius i caps de setmana, ha ampliat des de l’1
de novembre la plantilla de professionals i també els
mitjans diagnòstics:
Horari dels equips d’atenció primària
CAP Santa Coloma, Barri Llatí, Singuerlín, Dr. Vilaseca,
Santa Rosa, el Fondo
De dilluns a divendres de 8 a 20 h.
Telèfon de programació de visites: 93 462 86 00
Horari de l’atenció continuada
CAP Santa Coloma
De dilluns a divendres de 20 a 8 h.

Nou autobús B82 que connecta
Torribera amb la plaça de la Vila
El B82 surt de la plaça de la Vila cada mitja hora (de
moment els dies feiners), de 9.00 a 15.30 hores, i puja
per les avingudes de Francesc Macià i Pallaresa i el carrer de Prat de la Riba (amb parades en totes aquestes
vies) fins al Recinte Torribera. Un cop allà, puja fins al
Centre Emili Mira, amb parada intermèdia al campus
universitari. De tornada fa el mateix recorregut per
Pallaresa, Francesc Macià i la plaça de la Vila.
Aquest és un servei llargament reclamat per les persones usuàries de les diverses instal·lacions de Torribera.

Processos participatius en marxa
L’Ajuntament ha posat en marxa, un procés per tal
d’escoltar i recollir les propostes de les entitats de la
Taula de persones amb Discapacitat, per posteriorment
elaborar el document ‘Bases d’un Pla d’Accessibilitat
Universal de Santa Coloma de Gramenet’, que servirà
per redactar el ‘Pla d’Accessibilitat Universal de Santa
Coloma de Gramenet’ en el proper mandat.
D’altra banda, han començat les reunions participatives per a la preparació de les bases per al nou Pla
d’habitatge local de Santa Coloma de Gramenet. Es
tracta de poder identificar amb la ciutadania aquelles
accions que cal dur a terme des de l’àmbit municipal
per reforçar i millorar les polítiques d’habitatge.

Calendari de dies inhàbils 2019
El Ple de l’Ajuntament del dia 3 de març de 2018, va
aprovar fixar com a festes locals per a l’any 2019, els
dies 10 de juny (Segona Pasqüa) i 24 de setembre
(La Mercè). També seran dies inhàbils aquests festius:
• 1 de gener (Cap d’any)
• 19 d’abril (Divendres Sant)
• 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
• 1 de maig (Dia del Treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d’agost (L’Assumpció)
• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• 25 de desembre (Nadal)
• 26 de desembre (Sant Esteve)
* Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies
declarats festius.

Cita prèvia al Centre d’Informació
i Assesorament per a Persones
Estrangeres (CIAPE)
Des del passat 5 de novembre, les persones que
vulguin informació o tramitacions d’estrangeria,
participar al Servei de Primera Acollida o entrevistes
relatives a informes d’arrelament, hauran de sol·licitar
CITA PRÈVIA , presencialment, en el CIAPE al Centre
Cívic Pins, carrer Pirineus 1 i 3. El CIAPE, continua amb
l’horari de dilluns a dijous, de 9:30 a 13:30 i els dilluns
i dimecres de 16:00 a 18:00.

“Enxarxa’t per una ciutat lliure de
violències masclistes”
L’Ajuntament i el Consell de les Dones van voler abordar
enguany el 25 de novembre, Dia Internacional contra
la Violència envers les Dones, des d’un enfocament
positiu amb aquesta campanya. Durant tot el mes es
van celebrar conferències, debats i altres activitats de
sensibilització.
La campanya va incidir en la idea de xarxa de prevenció,
en la qual podia estar implicada tota la ciutadania.
La participació activa de les entitats colomenques i
l’enfocament des de la diversitat són altres elements
que van destacar en aquesta programació
El diumenge 25 es va celebrar l’acte central de la
campanya en què les entitats feministes i els grups
de dones van llegir un Manifest a la plaça de la Vila
i, en acabar, van participar en una manifestació amb
el lema «Caminem contra les violències masclistes».

Noves aplicacions per a mòbils
sobre seguretat, via pública i
ciutat
L’alcaldessa, Núria Parlon, va presentar la posada en
marxa d’un paquet de tres aplicacions per a mòbil que
permetrà a la ciutadania estar més connectada amb la
seva administració i els cossos de seguretat locals. Les
apps municipals (Gramenet Seguretat Ciutadana, El
Talp i Santa Coloma és Smart), seran gratuïtes, i tindran
versió tant per a Android com per a iOS.
Seguretat ciutadana
La nova app de seguretat es diu ‘Gramenet Seguretat
Ciutadana’, es posarà en marxa a principis de febrer. Es podran enviar diferents tipus de missatges
d’emergència: Emergència mèdica, Incendi/accident,
Atracament / amenaça i assetjament, i Violència de
gènere. Aquests missatges arribaran amb un màxim
de 3 a 5 segons a la Sala 092 de la Policia Local. Per
tal de poder enviar aquests missatges és fonamental
que els usuaris estiguin enregistrats.

Via pública
La segona de les apps es diu ‘El Talp’, es preveu
que entri en funcionament després de les festes de
Nadal, i permetrà a la ciutadania reportar incidències
detectades a la via pública fent una foto i pujant-la
a l’app, on podrà escollir entre un llistat de possibles
afectacions: pavimentació, mobiliari urbà, enllumenat,
semàfors, senyalització, desbordaments de contenidors,
abandonament de mobles…
Smart City
La tercera de les apps tindrà per objectiu aportar
informació de valor sobre la ciutat i els seus serveis.
L’app es dirà ‘Santa Coloma és Smart’, i aglutinarà
informació en relació a diversos serveis de la ciutat,
vinculats a la salut i la medicina, com per exemple els
horaris dels CAPs o de les farmàcies, als aparcaments
públics, al transport, amb els horaris de metro i bus, i
també notícies d’actualitat del municipi, d’agenda, una
guia de telèfons d’interès, així com les programacions
de l’Auditori i del Teatre.

L’alcaldessa va presentar les noves apps.
La inversió total prevista per al desenvolupament de
les tres apps és d’uns 34.000 € (cost inicial), més una
inversió anual de 20.500 € (manteniment).

Els serveis a prova:
Enquesta districte 1
¿Qué opinión le merece la instalación de
los nuevos puntos de recogida de aceites
domésticos?
José Luis Sánchez: Es una
buena iniciativa. Parece
que se integra en el espacio urbano. Si además
es práctico y sencillo de
utilizar, perfecto.

MOMENTOS PARA
LA REIVINDICACIÓN
Son duros momentos los que nos tocan vivir. Las
Mareas Pensionistas están continuamente en las calles reivindicando; las Mareas Blancas han reiniciado
las movilizaciones con la campaña “donem vida a
l’atenció Primària”, reivindicando una mejor asistencia
sanitaria en nuestros CAP’s. Lo último ha sido la sentencia del Tribunal supremo sobre los Actos Jurídicos
Documentados, necesarios al solicitar una hipoteca,
para que los pague el consumidor.
Se ha necesitado un decreto ley para reformar el artículo
29 de la Ley del AJD para que “con toda claridad” los
bancos asuman este gravamen. Momentos difíciles
que desde las AAVV y la Favgram asumimos para trabajar y unirnos a todas las entidades y movimientos
que trabajen y hagan reivindicaciones para revertir
todas estas situaciones.
A nivel más local, las Federaciones de Santa Coloma
de Gramenet y de Badalona, con el apoyo de Confavc
y tratado con ambos Ayuntamientos, hemos iniciado
un trabajo conjunto para mejorar temas comunes de
las dos ciudades, como pueden ser: la ampliación de
Línea 1 del metro hasta Badalona, teniendo un ramal
hasta Can Ruti; mejora del actual transporte público
a Can Ruti; mejora de las infraestructuras de las eléctricas en nuestros barrios; y mejora del actual modelo
energético. Un paquete de temas que debemos de
gestionar desde una hoja de ruta conjunta.
Desde Favgram, como integrante de la Plataforma
SOS Gent Gran, que aglutina todo tipo de entidades,
partidos políticos y sindicatos, ante la constante merma
en nuestros derechos sociales, estamos preparando
una Manifestación en Santa Coloma para el sábado 15
de diciembre a las 12 horas, con inicio y final en Plaza
de la Vila. Se está trabajando para que se adhieran el
máximo de entidades de la ciudad, organizaciones
y partidos políticos para conseguir una asistencia
masiva “Por los Derechos sociales”, vecino y vecina,
esperamos que nos acompañes en la
Manifestación.
Tomás Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

