16 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 50è ANIVERSARI DE L’ATORGAMENT DEL TÍTOL DE
CIUTAT AL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la
declaració institucional següent:
“L’Onze de desembre de 1969, s’atorga la concessió de títol de Ciutat al municipi de Santa
Coloma de Gramenet, fet que quedà recollit al BOE del 14 de gener 1970.
Santa Coloma és una ciutat que va ser construïda, lluitada i pensada, per la gent dels barris, la
gent treballadora i humil que va sortir als carrers i que va rebel·lar-se contra el que els plans
urbanístics i els interessos econòmics de la època havien planificat per a ella.
La nostra població va reclamar i conquerir drets i serveis com l’escola, les xarxes de transport
públic o la autoconstrucció dels carrers i el clavegueram, així les associacions de veïns i
veïnes van esdevenir fonamentals per oferir una millora de la qualitat de vida a la ciutadania.
El 50è Aniversari del títol de Ciutat per a Santa Coloma de Gramenet, és un moment, per més
enllà dels canvis que van significar per a la nostra vila passar de ser poble a ciutat, aprofitar
l’ocasió per reivindicar el paper i la memòria de totes aquelles persones que van convertir amb
el seu esforç, el seu pensament i el seu activisme, a Santa Coloma en una ciutat model de
dignitat.
Aquesta lluita dels veïns i les veïnes de Santa Coloma i les conquestes dels drets i serveis, va
ser definitivament recollida, recolzada i impulsada pels Ajuntaments democràtics una vegada
recuperada la institució l’any 1979.
Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades, fa la següent DECLARACIÓ:
Primer - Declarar l’any 2020 l’any del cinquantenari de l’atorgament del títol de Ciutat al
municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Segon - Encarregar a la Comissió de Memòria Històrica que formalitzi un grup de treball que
tingui per objecte desenvolupar els actes commemoratius d’aquesta efemèride. Aquest grup de
treball estarà format també per persones d’especial rellevància ciutadana i serà presidit per
l’alcaldessa de la ciutat.
Tercer - Fer un Bàndol per donar a conèixer a la ciutat el 50è aniversari de l’atorgament a
Santa Coloma de Gramenet del títol de ciutat, coincidint amb la publicació del BOE de la
resolució.
Quart - Desenvolupar un seguit d’actes i activitats a fi de donar a conèixer a la ciutadania, el
paper dels veïns i les veïnes, les entitats i l’Ajuntament en la transformació de la ciutat de
Santa Coloma al llarg d’aquests cinquanta anys.
Cinquè - Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de la nostra ciutat.”

