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Una ciutat
més moderna,
més oberta
i més humana

2 És hora de passar comptes!

És hora de passar comptes!
A continuació us presentem els gràfics de compliment del PAM 2016-2019. El primer dels gràfics correspon al grau de
compliment total calculat en base a una extrapolació a desembre del 2019. Què vol dir això? Doncs que en aquesta xifra de
compliment s’inclouen totes les accions que ja s’han tancat, les accions que ja estan contractades sense possibilitat de tornada
enrere, les que estan en procés d’execució amb data límit de desembre, o aquells serveis ordinaris que tenen la seva continuïtat
garantida.
També trobareu a la pàgina 4 els gràfics sectorials de compliment distribuïts per eixos. Recordeu que el PAM es basava en quatre eixos
d’objectius i d’accions:
• La Ciutat de les Persones
• La Ciutat per Viure i Conviure
• La Ciutat Oberta

• La Ciutat de Futur

El compliment del PAM també es pot seguir a través del web municipal, on trobareu les dades actualitzades a:
www.gramenet.cat/pam/seguiment
Per més detalls sobre el compliment de les accions concretes, podeu consultar la secció “El semàfor” a les pàgines centrals.

Pla d’Acció Municipal 2016-2019
Pendent
9,31 %

Executat
90,69 %

Edita la Direcció de Participació Ciutadana, PAM, Transparència, Regidories de Districte, Qualitat Democràtica i Ciutat Universitària.
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Plaça de la Vila s/n participacio@gramenet.cat
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Núria Parlon,
Alcaldessa de Santa Coloma

“Hem estat i estem al costat de la
ciutadania, donant servei més enllà de
les nostres competències municipals”

El PAM és el compromís del govern municipal amb la ciutadania. Alcaldessa, com valora el grau assolit de compromís d’aquest
mandat?
Núria Parlon: Superem el 90% del grau de
compliment de les accions i projectes que vam
pactar amb la ciutadania que duríem a terme
en el període 2016-2019 per donar resposta
als problemes i necessitats de Santa Coloma.
És un grau de compliment molt satisfactori;
hem materialitzat moltes i importants inicia
tives i mesures de calat i impacte social, que
han ajudat a fer a front moltes mancances de

la ciutat i de les famílies des dels diferents àmbits de govern i regidories. Cal recordar que
per elaborar aquest full de ruta vam comptar
amb la implicació fonamental de molts colomencs i colomenques. És a dir, el PAM no
existiria sense l’ànima i la coresponsabilitat de
molts veïns i veïnes que volen una ciutat de
progrés.
Si hagués de definir en poques paraules el
que ha passat a la ciutat durant el període
2019, com ho faria?
NP: La ciutat ha hagut de fer front als enca-

ra palpables efectes de la crisi econòmica dels
darrers anys, a les situacions d’atur prolongat
i de treballs precaritzats que han afectat moltes famílies. Alhora s’han afegit l’augment de
l’emergència habitacional potenciada per l’increment indiscriminat dels preus dels lloguers.
A totes aquestes situacions hem hagut de fer
front de manera contundent, des de l’Ajuntament, amb plans de xoc socials per donar suport a les famílies i col·lectius més vulnerables
–la infància i gent gran, entre d’altres-. Hem
treballat de manera proactiva des de l’Equip
de Govern per anticipar-nos a les necessitats i

per respondre a les noves situacions de vulnerabilitat social. Amb una eina com el pressupost municipal hem fet polítiques prioritzant
tres eixos: l’atenció a les persones i famílies,
d’impuls econòmic i reactivació econòmica i la
cura de l’espai públic i la seguretat.
Quina és l’obra o projecte que li deixarà millor record d’aquest mandat?
NP: N’hi ha molts. Destacaria les millores
derivades del programa EDUSI en l’espai públic a tots els barris. La posada en marxa de
la primera fase del que serà el primer centre
Segueix al darrere ➞
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de tot l’Estat de recursos per a les
dones, la innovació i l’economia
social i feminista a l’antiga fàbrica
de la CIBA, que ajudarà a combatre
l’atur femení i a posar en valor el
talent i l’emprenedoria colomenca.
També cal destacar la recuperació
d’un espai en desús com l’antiga escola Miguel Hernández per
transformar-la en un edifici d’habitatges públics per a la gent gran
amb serveis compartits i centre de
dia. I un que ens enorgulleix molt,
que és la segona verema de la vinya
d’en Sabater, en el marc del projecte materialitzat de recuperació
de les vinyes a Santa Coloma, que
està generant noves oportunitats
de formació i treballs a moltes persones de la ciutat. També el reconeixement d’UNICEF com a ciutat
amiga de la infància. La suspensió

neix i valora aquest esforç dels ens
municipals?
NP: Els colomencs i les colomenques davant de diferents tipus de
necessitats sempre han acudit a
l’administració més propera, siguin
matèries i problemes de la nostra
competència o d’altres administracions públiques. És el cas de l’accés
a l’habitatge, de la necessitat de més
places de residències públiques per
a la tercera edat, de les necessitats
relacionades amb les escoles o instituts de la ciutat... En tots aquests
casos, malgrat que les competències de gestió són de la Generalitat de
Catalunya o del govern de l’Estat, la
ciutadania s’ha dirigit a nosaltres i
nosaltres hem pressionat i negociat perquè aquestes administracions
es posessin les piles davant dels
retards, les manques de pressupos-

“Els colomencs i colomenques tenen un
esperit crític amb els seus governants,
que és imprescindible perquè millorem
la gestió diària de la ciutat. Des de la
crítica constructiva i l’escolta activa ho
fem possible”
del Projecte MAT i finalment, malgrat que es desenvoluparà en el
següent mandat, tota la feina feta
per fer realitat el futur balneari de
Santa Coloma.
El programa de l’actual equip de
govern posava l’accent en les persones en moments difícils de crisi
econòmica. Això ha suposat que
molts ajuntaments, entre ells el
de Santa Coloma, han hagut d’assumir i pagar competències que no
li són pròpies per cobrir allò que
altres institucions deixaven de
banda. Creu que la ciutadania co-

tos... Hem estat i estem al costat de
la ciutadania, això crec que ens ho
reconeixen de manera positiva, els
veïns i les veïnes m’ho transmeten
en el contacte diari. Cal destacar
que els colomencs i colomenques
tenen un esperit crític amb els seus
governants, i que això és imprescindible perquè millorem la gestió
diària de la ciutat. Des de la crítica constructiva i l’escolta activa ho
fem possible.
Creu que s’ha assolit el seu objectiu de fer una política de proximitat al carrer durant aquests anys?

NP: Per descomptat, aquest ha estat el meu lema que mantinc en el
treball diari i de contacte amb la
ciutadania. Els veïns i les veïnes ho
saben, que treballo des de la proximitat i des del tracte directe amb la
ciutadania. Amb moltes persones
que cada dia s’adrecen a fer-me consultes pel carrer, quan ens trobem
als actes i esdeveniments de ciutat,
des del treball en el propi territori
desplaçant-me als barris en el marc
del programa “L’Alcaldia als barris” i
de les “Regidories de districte”. Crec
que avui dia un alcalde o alcaldessa
no pot fer polítiques eficaces si no
és amb proximitat i al carrer.
Alcaldessa, la conjuntura econòmica, política i social d’aquest
mandat ha suposat moltes traves als ajuntaments. En aquest
context, expliqui’ns dos projectes
significatius que, malgrat aquesta
conjuntura de dificultat, s’han pogut tirar endavant des de l’Ajuntament de Santa Coloma.
NP: Un d’ells ha estat el projecte
‘Renovem els barris’ a la zona de
Pirineus, per actualitzar els edificis
d’habitatges privats dels veïns i les
veïnes. L’Ajuntament, com a impulsor i mediador, va obrir una nova

“Avui dia un
alcalde o
alcaldessa
no pot fer
polítiques
eficaces si no és a
peu de carrer”
manera de fer en moltes administracions de tota Espanya. Érem conscients que a Santa Coloma hi havia un

tim orgullosos i orgulloses de ser
colomencs i colomenques, el ‘Santa Coloma ens uneix’ seria un lema
que reflecteix molt bé aquest esperit
compartit. Alhora tenim un esperit
de crítica constructiva imprescindible, i que és motor dels canvis i millores de la ciutat. És un orgull per
a mi treballar per a tots i totes, una
motivació immensa. Alhora també
cal destacar un ADN solidari molt
característic, actiu i compromès sobretot per part de les prop de 400
entitats cíviques ciutadanes i dels
més de 150 clubs i entitats esporparc d’habitatges molt envellit i que
moltes comunitats de veïns i veïnes
tenien problemes a l’hora d’endegar
obres, per falta de finançament i/o
ajuts supramunicipals. Vam veure
que l’Ajuntament havia d’adoptar
la figura de mediador i alhora oferir
facilitats de pagament als propietaris i propietàries. Ens han trucat
ajuntaments de tota Espanya i ens
han convidat a jornades per donar
a conèixer aquesta experiència pionera i que ha donat molt bons resultats.
Seguint amb l’habitatge, una de les
preocupacions dels joves de la ciutat.
Tot i que l’Ajuntament no té competències i que el marc legislatiu actual
no impedeix que imperi la salvatge
oferta i demanda, nosaltres, veient
les dificultats de molts colomencs i
colomenques per accedir a un pis,
hem posat en marxa els ajuts als Millennials –per als nascuts a la dècada
dels anys 80 i 90- perquè el jovent es
pugui independitzar i accedir a una
primera llar de lloguer. Alhora assegurem als propietaris i propietàries
una estabilitat en els contractes.
Vostè sempre diu que el millor que
té Santa Coloma és la seva gent.
Què tenim d’especial els colomencs
i les colomenques al seu entendre?
NP: La passió i aquest orgull i sentit
de pertinença a la ciutat. Ens sen-

“Ens sentim
orgullosos i
orgulloses de
ser colomencs
i colomenques,
el Santa Coloma
ens Uneix seria
un lema que
reflecteix molt
bé aquest esperit
compartit”
tives que s’hi deixen la pell per la
ciutat i la seva gent. Són el motor de
Santa Coloma.
Un desig de futur, un bon propòsit...per concloure.
NP: Que Santa Coloma pugui continuar sent una ciutat d’oportunitats,
on infants, joves, famílies i gent
gran, puguin fer el seu projecte de
vida amb plenes garanties d’igualtat. Una ciutat per viure i conviure
amb aquest sentit de pertinença i
orgull que mou la ciutat cap a un futur esperançador.

Pla d’Acció Municipal 2016-2019
La Ciutat de les Persones
Pendent
5,99 %

La Ciutat per Viure i Conviure
Pendent
11,06 %

Executat
94,01 %

La Ciutat Oberta

La Ciutat del Futur
Pendent
8,40 %

Pendent
16,16 %

Executat
88,94 %

Executat
83,84 %

Executat
91,60 %

LA NOVA SANTA COLOMA 5

EDUSI, oportunitat de futur
A finals de 2016, la Comissió Europea va atorgar l’Estratègia de Desenvolupament Urbà , Sostenible i
Integrat , coneguda com EDUSI, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Europa va reconèixer
l’aposta del govern de la ciutat, presidit per Núria Parlon, de treballar per tenir una ciutat pròxima,
sostenible, cohesionada social i territorialment, amb projecció metropolitana i gestionada per una
administració àgil, oberta, propera i atenta.

El nou carrer Pompeu Fabra en l’actualitat.

Simulació de com serà el nou Passeig Salzereda consensuat amb el veïnat.

La proposta de Santa Coloma de
Gramenet d’invertir 15 Milions
d’Euros en la millora de les seves
infraestructures a fi de guanyar
qualitat de vida per als seus veïns
i veïnes es va veure recompensada
amb 15 milions d’Euros més procedents dels fons FEDER, per poder
aprofundir en els objectius que ens
havíem marcat.

aposta per tenir una mobilitat més
sostenible, que ens ha portat a rebaixar la velocitat dels cotxes a l’interior
dels barris, en el que anomenem barris per a vianants. També s’està treballant de valent per tal que les bicicletes tinguin el seu espai propi, com a
mitjà de transport no contaminant.
Amb aquestes mesures es millora la
qualitat de l’aire que respirem!

i recursos, un centre d’innovació i
economia feminista, un gran espai
per les dones. D’aquesta manera es
fomentarà una més i millor ocupació en una ciutat amb forta vocació
inclusiva i igualitària.

Smart City

Del PAM també es derivaven compromisos relatius a aconseguir una ciutat
intel·ligent, una smart city, per acostar les tecnologies de la informació i
la comunicació a la gent. Aquesta és
també una de les apostes de l’equip

“Amb una inversió
de 30 milions
d’euros en total,
ja s’ha començat a
construir la Santa
Coloma del futur”

Estem a meitat de camí de veure
completat el nostre compromís, el
nostre EDUSI, els projectes del qual
continuaran durant el proper mandat. Fins ara, s’ha executat bona
part dels 30M€ dels quals la ciutat
pot gaudir per millorar.
La nova faç de Santa Coloma és la
d’una ciutat innovadora i sostenible, dinàmica i moderna, accessible,
inclusiva i acollidora, igualitària, diversa i cosmopolita.

Dels esforços realitzats pel l’actual
equip de govern perquè així sigui,
en donem compte a través de les
properes pàgines i, sobretot, amb el
llistat “el semàfor”. En aquest llistat,
trobareu recollits els resultats de
totes i cadascuna de les accions del
PAM, així com de les peticions concretes de la ciutadania que es van
recollir durant el procés participatiu
a través de la recopilació “Una proposta, una resposta”.

Actuacions que estem finançant amb els fons FEDER, a través de
l’EDUSI:
Espai públic 16,368 M€
- Milà i Fontanals i Dr. Pagès, 1,993 M€
- Pompeu Fabra, 3,888 M€
- Avinguda dels Banús, 1,228 M€
- Plaça Baró, 0,349 M€
- Escales mecàniques del Passatge dels Xiprers, 0,748 M€
- Plaça Sant Just, 1,162 M€
- Passeig de la Salzereda (Pompeu Fabra-Jacint Verdaguer), 7 M€
Equipaments en rehabilitació 11,189 M€
- Pavelló B Esperit Sant, 6,672 M€
- La Ciba (Fase 3), 1,899 M€
- Pavelló Nou Municipal, 1,193 M€
- Conjunt museístic Molí d’en Ribé, entorn Torre Balldovina.,
1,425 M€

L’Avinguda dels Banús després de les obres.

La millora de l’espai públic és una
prioritat en una ciutat densa con la
nostra. Durant aquest mandat s’ha
recuperat espai per a les persones,
per gaudir de carrers i places. Avui ja
tenim nous llocs de trobada i esbarjo. El guany ha estat important. El
compromís del PAM comportava una
ciutat per a petits i grans, una ciutat
amable. Per això s’ha fet també una

La recuperació d’equipaments en
desús i buits ha estat una altra prioritat. Ja s’està treballant en un nou
equipament al pavelló B de l’antic
Hospital de L’Esperit Sant per tal
de dotar a la ciutat d’un centre de
formació per a l’ocupació. Especial
esment mereix la recuperació de la
CIBA per poder establir a Santa Coloma un gran centre d’informació

de govern durant aquest mandat, que
han contribuït a modernitzar la capacitat de gestió municipal. Per exemple,
ja és possible fer tràmits on-line i fer
servir les TIC (tecnologies de la Informació i la Comunicació) al servei de la
ciutadania. Així, a la nostra ciutat ja és
una realitat l’administració electrònica. Fins i tot tenim una moneda local
electrònica, tenim la grama!

Som una ciutat intel·ligent, som una “Smart City”!
- Carpeta ciutadana , ofereix la possibilitat de fer tràmits on line,
fent servir la tecnologia per estalviar-nos temps i recursos personals, posant les TIC al servei de la ciutadania.
- La grama és la moneda local de Santa coloma de Gramenet, que
contribueix a enfortir el comerç de proximitat, un bon exemple
de smart economy, per fixar la renda disponible de la ciutadania
en el comerç local.
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Espai públic amable i sostenible
Si hi ha dues peces clau en el PAM referides a aconseguir una ciutat per viure i
conviure, aquestes són sens dubte el Pla de la Pinta Verda i el Pla de Mobilitat Urbana
i Sostenible.
Seguint el mateix model i atenent
les peticions del veïnat, avancen a
bon ritme les obres de Milà i Fontanals que, a més, aniran acompanyades d’un canvi de sentit en la circulació que permetrà una redistribució
del trànsit en favor de vies d’ús cívic
i comercial, com Jacint Verdaguer.

Barris per a vianants

El projecte del Passeig de la Salzereda es va acabar de dibuixar amb l’opinió de la ciutadania a través d’un procés participatiu complementari.

Per al tinent d’alcaldessa Jordi Mas,
“una infraestructura verda és un element o un espai urbà on, per comptes de predominar els tons grisos de
la pol·lució, el trànsit o el fum dels
cotxes, el que es posa al centre són
les persones i la generació de verd”.
Amb aquesta filosofia, l’Ajuntament du endavant el Pla de la Pinta
Verda gràcies als 15 milions d’euros
obtinguts en fons europeus (veure
pàgina anterior) i amb una ferma
voluntat de transformar l’arquitectura urbana cap a un model més
sostenible i més amable.
Dues operacions destaquen com
a prioritats del Pla que ja està en
marxa. D’una banda, la reurbanització del Passeig Llorenç Serra,
amb línies d’arbrat, voreres més
àmplies i un carril bici que connectarà amb Barcelona. I, d’altra
banda, el nou Passeig de la Salzereda, que s’ha acabat de dibuixar

amb l’opinió dels veïns i veïnes i
del qual, en acabar el mandat, ja
tindrem la totalitat de les obres
adjudicades, de forma que es podrà començar a executar en els
propers mesos.

Pla de Mobilitat

En el marc d’aconseguir aquest model de ciutat més amable per als
vianants, on els vehicles i la contaminació que comporten redueixin el
seu protagonisme als carrers, el Pla

“El Pla de la Pinta Verda
s’estudia actualment a l’Escola
d’Arquitectura (UPC) com a referent
d’infraestructures verdes”

Més i millor transport

Millores a la doble parada de Plaça de la Vila.

de Mobilitat està duent a terme actuacions significatives.
Cal tenir en compte que a nivell
mediambiental i de la salut, la incidència del trànsit rodat comporta
conseqüències cada cop més negatives. Per això, el Pla ha apostat per
una “ciutat a peu” amb obres i millores significatives de l’espai públic
com, per exemple, la transformació
del carrer Pompeu Fabra i la resolució del greu problema que hi havia
amb el clavegueram.

Durant el procés participatiu per elaborar el PAM, molta gent es queixava
de l’incivisme d’alguns conductors
que, en aparcar a doble fila, provoquen embussos i impedeixen el pas
del transport públic. Aquest és el
cas de l’Avinguda Santa Coloma, on
l’Ajuntament ha implantat el carril
bus i manté constants controls per
evitar aparcaments indeguts, amb el
resultat de què molts conductors ja
s’estan donant compte que cal respectar les parades i el pas dels autobusos.
Una altra millora notable és el
compliment de l’objectiu del PAM
respecte a les parades, en les quals
s’han instal·lat marquesines i plataformes de goma per facilitar-ne l’accés i el descens.
També s’han reorganitzat les xarxes per optimitzar els recorreguts que

Precisament, perquè una ciutat més
sostenible s’aconsegueix també reorganitzant vehicles i persones, el
Pla de Mobilitat està introduint un
seguit de zones o “barris per vianants” on només hi podran accedir
els cotxes dels i les residents i, tan
sols en alguns casos, es deixaran alguns emplaçaments perquè les persones que vinguin de fora puguin
deixar els seus vehicles.
Com es fa tot això? Doncs a través de petites operacions de millora
en la senyalització en favor de l’ús
dels vianants, com per exemple en
el barri del Riu Nord on, amb la col·
laboració del veïnat, s’ha aconseguit
una pacificació de l’espai evitant
tant de trànsit de cotxes pel centre
del barri.
També cal destacar el canvi de circulació introduït a Sant Joaquim,
amb el qual s’ha aconseguit evitar
el flux constant de vehicles pesants
i treure els contenidors de damunt
d’una vorera que, ja de per si era molt
estreta, per integrar-los en el vial deixant més espai per als i les vianants.
I, finalment, cal esmentar l’obra
al voltant del carrer Sardana que ha
permès que sigui de doble sentit,
millorant la connectivitat del Raval
amb el Parc Fluvial.

la ciutadania havia qualificat durant
el procés participatiu de “dispersos i
complexos”. S’han reduït números de
línies poc eficients i s’han augmentat
les freqüències d’aquelles que tenen
més usuaris/es. Per exemple, cal destacar la fusió del B-30 i el B-31, que feien pràcticament el mateix recorregut.
O de la B-17 i la B-27 que ara són la
M-27 i la M-28, permetent una millor connexió amb l’estació RENFE de
Sant Andreu Comtal. O, fins i tot, la de
la B-14 que ara ja puja per Pau Claris.
També s’ha treballat amb l’AMB la
inclusió d’autobusos articulats per
poder acollir més passatgers/es i, així,
augmentar en eficiència i comoditat.
Cal destacar igualment la dotació
d’autobusos per als barris més alts
de la ciutat que s’ha continuat estenent i augmentant. Ara, el B-81 ja

BreuS
A L’ESCOLTA DEL VEÏNAT
Durant aquest PAM també s’han
dut a terme obres històricament reclamades per la ciutadania, com ara
la urbanització del carrer Sant Lluís,
i s’està començant a treballar en el
projecte del carrer Sants, Prat de la
Riba i Roger de Llúria.
Les millores i la reorganització de
la Plaça Tarragona ja estan operatives. S’han incorporat noves zones
de joc infantil, arbrat i bancs. Pel
que fa a la Plaça Sant Just, està previst enderrocar l’edifici i començar a
treballar de manera imminent.
A la Plaça Mediterrània, tal i com figurava al PAM, s’han introduït millores que l’han fet més còmoda per les i
els usuaris (jocs biosaludables, infantils i una zona d’esbarjo per a gossos).
I, sobre la Plaça Alfons Comin al
barri del Fondo, ja s’ha aprovat el
projecte i aviat es posarà en marxa
la reforma.
BUS A TORRIBERA
Encara que l’AMB no ho acabava
de veure clar, l’Ajuntament, donant
resposta a una petició ciutadana del
PAM, ha aconseguit posar en funcio
nament una primera fase de l’autobús que abasteix Torribera fins a dalt
del Campus. Amb l’ajut de la pressió
exercida davant de l’Àrea pel teixit
associatiu i els usuaris/es s’ha aconseguit que no es consideri un servei
especial, sinó una línia regular. Recentment, s’ha aconseguit augmentar la freqüència, s’ha ampliat a horari de tardes i, fins i tot, a dissabtes.

puja fins dalt de la Riera Alta, s’ha
millorat la connectivitat de la B-15
amb Oliveres i s’està redissenyant el
recorregut perquè cobreixi també la
part alta del Raval.
I, finalment, quan s’acabin les escales mecàniques de Xiprers, es podrà replantejar el trajecte del B-15
per facilitat la mobilitat al Raval.

“La targeta rosa
pels majors de 60 i
la tarifa integrada
AMB ajuden a
un transport
assequible”
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Renovem els barris

BreuS
ESCALES MECÀNIQUES
Una de les demandes més significatives de PAM per part de la ciutadania
va ser l’augment d’escales mecàniques en els llocs sensibles de la ciutat. El compromís de l’Ajuntament,
contemplava un estudi previ per,
tenint en compte les característiques
del terreny i el nombre potencial
d’usuaris/es beneficiat, donar resposta a les diferents demandes.
En aquest sentit, les escales mecàniques de Banús Alta (Passatge
dels Xiprers) ja estan pràcticament
enllestides i, dins de la renovació
de la Plaça Alfons Comin, es preveu
instal·lar-ne de noves per completar
el tram de Bruc.

El carrer Pirineus renovat.
Les escales de Xiprers gairebé acabades.

L’Ajuntament de Santa Coloma és la
primera administració pública que
s’ha implicat directament, a través
de la interlocució amb el veïnat, en
la gestió dels processos de conservació i rehabilitació de l’habitatge.
Sota el nom de “Renovem els barris”, aquest model d’implicació, que
estan important ajuntaments com
el de Saragossa, consisteix a coordinar i ajudar els i les residents a
fi de trobar les fórmules adequades
per poder fer front als costos inhe-

rents a la rehabilitació dels edificis
on viuen.
Un cop acabada la fase del carrer Pirineus, mitjançant la qual s’han pogut
condicionar i rehabilitar uns 365 habitatges, ja està en marxa la del carrer
Mas Marí, que començarà les obres al
2020. Finalment, ja s’està començant
a treballar sobre una tercera fase que
puja fins a Circumval·lació.
Dins del pla es contemplen millores en les cobertes, renovació de patis interiors, canvi de baixants, mi-

“El Pla de Pirineus,
una de les millors
pràctiques de
rehabilitació
segons Foment i
la Generalitat”

llores del clavegueram, tractament
de façanes principals i posteriors,
pintura d’escales, etc. Especial esment mereixen les obres concretes
d’aïllament de les façanes i millora
de l’eficiència energètica que, a més
de permetre notables estalvis en
consumibles, suposen un important element de sostenibilitat i de
cura del medi ambient.
Més informació sobre qüestions
socials relatives a l’Habitatge a la
secció “Primer, les persones”.

ARRU
Santa Coloma de Gramenet és l’única ciutat de Catalunya que, durant
els darrers 10 anys, ha aconseguit
un ajut ARRU (Àrea de Regeneració
i Renovació Urbanes) dels que atorga el Ministeri de Foment.
Aquest d’ajut, dotat de 4,5 milions,
s’està utilitzant bàsicament per millores en els barris de Santa Rosa, el
Raval i Fondo.

2016

CARRER

M2
760,00
750,00
400,00
150,00
1.050,00
3.110,00

Safareig
Gènova
Sant silvestre
Passtge Sant Miquel
Lluís Companys
TOTAL 2016

CARRER
Còrdova
Mallorca
Santiago Rusiñol
Amèrica
Perú
Avda. Cataluña (Pi - Rusiñol)
Litz (Jaen-Terrassa)
Anselm clavé
TOTAL 2017

M2
4.800,00
2.080,00
3.050,00
1.520,00
450,00
600,00
850,00
300,00
13.650,00

CARRER
Parking Can Zam
Florència (Sicilia - Nàpols)
Santa Anna (Major - Francesc Macià)
Santa Gemma (Santa Anna - Sant Carles)
Mas Marí (Sant Andreu - Núria)
Jacint Verdaguer (Bruc - Magalhaes) (Camprodon - Roselles)
Baró (Santa Rosa - Lluis Companys)
Jaume Gordi (Pl. de l’Església - Vistalegre)
Valentí Escalas (Doctor Pagès - Bruc)
Isaac albéniz (Montseny - Sants)
Ptge.Brancatges (Dalt dels Banús - Sant Andreu)
Anselm del Riu (Sants - Av. Frances Macià)
Listz (Beethoven - Mozart)
Gaspar (Pallaresa -Nord)
Av. Santa Rosa (Àngel Guimerà -Av. Generalitat)
St. Andreu (Ptge. Brancatges -Valentí Escales)
Av. Catalunya (Av. Francesc Macià - Primavera)
TOTAL 2018

M2
4.500,00
553,00
489,00
516,00
601,00
882,00
270,00
1.564,00
190,00
533,00
160,00
2.704,00
182,00
950,00
475,00
596,00
3.326,00
18.491,00

2019

M2
770,00
1.335,00
1.270,00
635,00
1.942,00
1.050,00
7.500,00
14.502,00

2018

CARRER
Roma
Milton
Andreu vidal i Sant Joan
Sant Carles
Marina, Pedró i Pedragosa
Lluís companys
Font de l’Alzina
TOTAL 2015

2017

2015

Obres del mandat, pavimentació i reurbanització
CARRER
Dr. Ferrán (Pallaresa-Prat de la Riba)
Balears (Aragó - Pallaresa i Pallaresa-Prat de la
Riba)
Nord (Mossèn Camil Rosell - Cristòfol Colom)
Alella (Roma- Mossèn Camil Rosell)
Mozart (Rbla Fondo - Listz)
TOTAL 2019

RESUM PAVIMENTACIONS
ANY 2015
ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
TOTAL 2015-2018

M2
14.502,00
3.110,00
13.650,00
18.491,00
49.753,00

M2
670,00
2.270,00
630,00
769,00
1.226,00
5.565,00

IMPORTS €
337.448,50
164.680,19
402.389,14
536.607,48
1.441.125,31

Altres obres significatives del mandat per DISTRICTES
DISTRICTE 1- CENTRE

DISTRCITE 2
(Cementeri Vell, Riera Alta,
Llatí)

DISTRICTE 3
(can Franquesa, Can Calvet, Singuerlín,
Guinardera, Les Oliveres)

DISTRICTE 4-RIU

DISTRICTE 5
(Raval, Santa Rosa, Safaretjos)

DISTRICTE 6-Fondo

- Instal·lació de pilones al Carrer
Marina, tram Rbla Sant Sebastià i
Carrer Padró..
- Ascensor a Can Sisteré, reforma
per millorar l’accessibilitat.
- Tractament antilliscant a diferents
carrers per evitar caigudes.
- Diferents actuacions a l’entorn del
Mercat Sagarra.
- Actuació al carrer Llorenç Serra.
- Urbanització carrer Milà i Fontanals, tram Irlanda Beethoven,
(canvi sentit de circulació) i carrer
Doctor Pagès.

-R
 emodelació al carrer Sant Luis.
-P
 avimentació de les voreres del
carrer Mare de Deu de la Mercè i
Irlanda.
-R
 eparació i manteniment de la
vorera del carrer Montevideo.
-C
 anvi de sentit del carrer Perú.
-M
 illora de l’accessibilitat del carrer
Nàpols i Mozart.
-Z
 ona d’esbarjo per gossos al Jardí
d’Ernest Lluch.

-A
 daptació del pas de vianants al carrer Galicia (passat
Galicia i Av. Pallaresa).
- Eliminació de plint que dificultava l’accés de la circulació.
-O
 bres d’arranjament i asfaltats als carrers Mallorca i
Granada.
-3
 noves instal·lacions esportives per practicar exercicics de cal·lisèria.
-C
 onstrucció de Santa Skate Park a Can Zam.
-R
 eforma del clavegueram.
-A
 ula mediambiental a Can Zam.
- I nici d’obra de pisos tutelats Gent Gran, carrer Miguel
Hernández.
-M
 illores a les Pistes de les Oliveres .
-C
 anvi de l’enllumenat a LED.
-M
 illores generals al parc de Can Zam.
-A
 mpliació de la L9 a la zona de Can Zam.

- Renovació del carrer Llorenç Serra .
-R
 eurbanització del carrer Pompeu
Fabra (entre carrer Sant Carles i
Av. Santa Coloma).
-U
 rbanització del passeig Salzereda.
-O
 bres de millora i remodelació al
pavelló nou.
-M
 illores a la plaça Baró.
-O
 bres de millora a Pau Casals.

-A
 daptació del pas de vianants per a persones amb dificultats de mobilitat a la cantonada del carrer Irlanda i
carrer Torres i Bages.
-D
 iferents obres al carrer Pirineus.
-R
 emodelació de Av. Del Banús.
-A
 daptació del carrer Sardana per a la doble circulació;
reforma de l’entrada al Parc dels Pins.
-N
 ova marquesina de bus en la Plaça de les Cultures.
-A
 daptació del pas de vianants al carrer Pau Clarís.
-R
 emodelació del passatge Xiprers amb la instal·lació
d’escales mecàniques.
-U
 rbanització del carrer del Bruc al tram Valentín
Escales i Pirineus Circumval·lació (instal·lació d’escales
mecàniques).
- Remodelació del pavelló B de l’hospital Esperit Sant.
-E
 nderoc total de la zona del Front Fluvial.

- Ampliació de la vorera al carrer
Pirineus, 73.
- Obres de reurbanització al carrer
Milà i Fontanals (tram carrer
Irlanda) i al carrer Bethoven.
- Obres de millora a la Plaça Mediterrània.
- Diferents adaptacions de passos de
vianants.
- Millora de rampes i escales mecàniques .
- Reobertura del carrer Joan Valentin Escalas.
- Remodelació del carrer Wagner.
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Santa Coloma, ciutat segura
Santa Coloma és una de les ciutats més segures de l’Àrea Metropolitana. Les claus
resideixen en una molt bona coordinació entre els diferents cossos policials, en
una contínua comunicació amb la ciutadana i les entitats, en la posada en marxa
d’instruments com el SIPCAT i en la comprensió de la seguretat com un tot global de
la vida de la ciutat que s’estén des de la millora de l’enllumenat fins a la instauració de
figures no policials d’acompanyament, com ara els nous “serenos”.

BreuS
SOROLL
L’Ajuntament va aprovar a finals del
2017 la nova ordenança de soroll
que, després d’un procés participatiu, ordenava, a través de mapes
acústics, els nivells o límits permesos de soroll a cada zona de la ciutat
i segons els seus usos (oci, indus
trial, proximitat a vials, etc). A partir d’aquests mapes, es poden prendre mesures de limitació i regulació
del trànsit o de control de permisos
d’obertura de determinats locals o
negocis. Aquesta ordenança va entrar en vigor l’estiu passat.
La majoria de les disposicions
sobre soroll vénen dictades per la
normativa europea. Tot i així, la
nova ordenança incorpora una novetat important: la possibilitat de
què la policia pugui personar-se i
actuar o multar directament sobre
les denúncies veïnals per soroll (festes o música forta fora d’hores, per
exemple) si constata que, efectivament es produeix la infracció.

El nus de la Trinitat i la Ronda Litoral, una
zona d’alta sensibilitat acústica.

NOVA COMMISSARIA

El que més destacaria la tinent d’Alcaldessa Lídia Montero de la gestió
de la Policia Local és la proximitat
establerta amb els veïns i veïnes
quan apareix algun problema de
delinqüència o convivència en el
seu entorn. El tracte de la policia
en aquests casos és personalitzat
i a l’escolta de les inquietuds de les
persones per, en un entorn de confiança, intentar posar els mitjans
per resoldre les diferents situacions
que es presenten. Segons la tinent
d’Alcaldessa “la nostra policia és la
policia de la gent, la que es dedica
a ajudar i sobretot a protegir en el
sentit més ampli de la paraula”.
Quan una incidència es presenta,
el temps i l’eficiència en resoldre
aquesta passa també per l’excel·lent
coordinació que existeix entre els diferents cossos policials que operen a
Santa Coloma. Ara, amb el nou sistema d’informació policial compartit SIPCAT (Mossos i Policia Local)
s’ha permès incrementar el nivell
de coordinació i actuació conjunta i
mantenir uns estàndards significatius de seguretat a la nostra ciutat.

D’altra banda, es continua treballant per a la instauració d’una
aplicació que permeti demanar
ajut immediat davant d’una situació d’emergència o inseguretat, a fi
i efecte que la policia pugui actuar
amb rapidesa. Un cop superats els
problemes informàtics inherents a
aquests tipus d’aplicacions, es calcula la posada en marxa de l’aplicació en un curt termini. Aquest nou
instrument, contribuirà sens dubte
a què el temps de resposta de la nostra policia sigui el més curt possible.
A banda de la regulació del tràfic i
de la vigilància en termes de mobilitat, la policia local desplega esforços
intensos en la vigilància especial de
les zones d’oci nocturn. Es controla
el sector de la restauració, que els
bars musicals tanquin a l’hora que
marca la llei i s’intervé en cas de
conflicte.
En matèria de convivència, i en
coordinació amb el servei específic
de l’Ajuntament, la policia local intervé en conflictes veïnals, tant en
prevenció com en gestió de discussions o problemes concrets.

Increment dels efectius

La Llei d’Estabilitat pressupostària
aprovada durant el govern del PP ha
provocat, en general a tots els ajuntaments, una preocupant manca de
recursos humans que ha impedit
augmentar la dotació d’agents als
nostres carrers.

“La nostra
policia és la
de la
gent”

Tot i així, l’Ajuntament no s’ha
resignat i ha cercat fórmules per
garantir una plantilla eficient.
D’aquesta manera, cada cop que s’ha
produït una jubilació, s’han convocat immediatament processos nous
de selecció. Així doncs, l’estiu del

2018 es van poder cobrir les 7 places
provinents de jubilacions fins al moment i, actualment, a més de continuar cobrint les jubilacions, s’han
convocat oposicions per augmentar tres efectius més en la plantilla,
amb la particularitat que –precisament per acomplir un compromís
del PAM– s’anima especialment a la
participació de les dones com a futures policies.

Plans de protecció

Es podria dir que gairebé cada racó i
cada esdeveniment que es produeix
a la ciutat compta amb el seu propi pla de protecció. Entenent que
la prevenció és una de les tasques
més importants a dur a terme per la
policia, des de les petites curses de
ciclistes fins als grans festivals com
el Rock Fest o el Tomorrowland,
compten amb plans molt detallats
i específics respecte a la seguretat.
Precisament, l’eficàcia d’aquests
plans va quedar palesa amb la resposta immediata d’evaquació i acció
en l’incendi que es va produir l’estiu
del 2017 al Tomorrowland.

Amb la finalitat de millorar, am
pliar i modernitzar les instal·lacions
de la Policia Local per a dotar-les
de noves tecnologies i més espais,
l’Ajuntament construirà un nou edifici que serà una nova comissaria.
Aquesta nova comissaria s’ubicarà
al barri del Raval, prop de la Plaça de
les Cultures, i s’estima que les obres
tindran una durada aproximada de
dos anys.
APP SEGURETAT CIUTADANA
Ben aviat, la nova app de seguretat
“Santa Coloma Seguretat Ciutadana”
permetrà a la ciutadania contactar
de forma ràpida i àgil amb els cossos
de seguretat, mitjançant trucades o
missatges d’emergència de diferents
tipus: emergència mèdica, incendi,
accident, atracament, amenaça, assetjament o violència de gènere.
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La neteja, una prioritat
La neteja i el foment del civisme són un repte per a qualsevol ajuntament. A Santa Coloma no han deixat de
créixer els esforços i la dotació pressupostària destinades a mantenir un espai públic digne per a tothom.
Per l’any 2019 s’hi ha consignat un pressupost de prop de 510.000 euros. Tot i així, encara que poc a poc
es van fent progressos, cal continuar treballant per prevenir i eradicar algunes conductes incíviques que
encara practiquen algunes persones.

Els nous vehicles de neteja ja estan operatius.

L’Ajuntament ha vingut augmentant els seus contractes de neteja
en un 25% des que va començar el
mandat. L’estat dels nostres carrers
no difereix de la resta de les ciutats
de l’Àrea Metropolitana, però és ben
cert que la neteja és cosa de tots i els
veïns i veïnes han de ser conscients
que no és més net qui més neteja
sinó qui menys embruta.
S’han realitzat diverses campanyes de conscienciació, però tal i
com recull el PAM, cal una acció més
potent treballada amb la ciutadania.

És per això que les diverses àrees de
l’Ajuntament han començat a treballar les bases del que serà el proper
Pla Global de Civisme a través de la
recollida de propostes mitjançant
activitats participatives.
Tornant a la qüestió de l’esforç
col·lectiu que requereix mantenir
la ciutat neta, es parla sempre del
tema de les deposicions dels gossos. Aquí s’ha avançat moltíssim i
molta gent ha pres consciencia de la
necessitat de recollir aquestes deposicions. La mostra és que, amb més

de 5.000 gossos censats a la ciutat
(i sumant aquells que no ho estan),
si realment ningú recollís les deposicions, no es podria caminar pels
carrers. I és evident que això no és
així i que la majoria de colomencs i
colomenques exerceixen una tinença responsable dels seu animals.
D’altra banda, pensant en el benestar animal cal fer esment a la
instal·lació de les noves àrees d’esbarjo per a gossos, que han tingut
molt bona acceptació per part dels
propietaris/es. A més s’ha treballat

“No és més net
qui més neteja
sinó qui menys
embruta”
per minimitzar qualsevol molèstia
al veïnat a través d’una neteja constant i desinfecció d’aquestes zones,
així com la incorporació de compo-

nents anti-odorants, per exemple.
Pel que fa a la recollida de residus,
val a dir que amb l’esforç ciutadà, la
nostra ciutat ha millorat en el reciclatge de residus. Però en matèria
de recollida selectiva, qualsevol millora mai no és suficient. Si bé el vidre és un dels materials que la gent
té més en compte a l’hora de seleccionar escombraries, encara cal fer
un important esforç, per exemple
en la separació de la fracció orgànica que, a més, és la que més residu
genera.

Via pública,
treballs “en bucle”
A la via pública es treballa constantment. És una feina que requereix molts recursos humans i grans
esforços financers. Això passa a totes les ciutats: papereres trencades,
pilones tortes o tombades, semàfors que s’espatllen, voreres que s’aixequen, renovació de l’anti-lliscant,
etc. són només alguns exemples del
dia a dia del manteniment dels nostres carrers.
A totes aquestes feines cal afegir les
diverses campanyes de pavimentació

que s’han dut a terme durant aquest
mandat, així com les re-urbanitza
cions significatives que han permès
dignificar l’espai públic en col·laboració amb els veïns i veïnes (veure
secció “La nova Santa Coloma”). En
aquest sentit, és important distingir
entre pavimentació i reurbanització,
terme aquest darrer que engloba totes les millores que pugui necessitar
un tram a nivell de clavegueram, il·
luminació, conduccions de les companyies, aparcament, etc.
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Tothom té dret al benestar
El grau de compromís en atenció a les persones que marcava el PAM s’ha vist traduït en una prioritat a
nivell polític i pressupostari que ha suposat, malgrat els temps de crisi, un salt qualitatiu en defensa dels
col·lectius en risc d’exclusió, la infància, la joventut i la gent gran.

El suport a les famílies, tant en l’entorn escolar com en l’atenció individual, ha estat una de les
prioritats del mandat.

Entre les ciutats similars en característiques i nombre d’habitants,
Santa Coloma és la que més inversió
destina per donar resposta a les necessitats socials, amb més de 13 milions d’euros per any.

Famílies, infància i joventut

Segons explica el tinent d’Alcaldessa Diego Arroyo, els serveis socials
treballen de manera transversal per
desenvolupar polítiques que beneficiïn tota la ciutadania amb una especial atenció a les famílies i persones més vulnerables.
En el cas del suport a l’educació,
per exemple, amb el programa “El
menjador a l’abast de tothom” s’ha
aconseguit que més de dos mil nens
tinguin garantit, si més no, un àpat
complert i saludable al dia. Altres

programes, com el ja consolidat per
a la reutilització de llibres, estalvia
a les famílies colomenques la compra d’aquests costosos materials escolars i, per tant, elimina qualsevol
barrera d’aquest tipus que podria
suposar la diferència de poder adquisitiu. Entre els ajuts a l’adquisició d’ordinadors i el programa “llibres”, l’Ajuntament hi destina més
de 960.000 euros l’any.

Convençut dels efectes beneficiosos de l’esport i les activitats extraescolars per als nens i nenes, s’han
posat en marxa beques sòcio-educatives per donar-los l’oportunitat de
gaudir d’un entorn positiu fora de
les hores d’escolarització.
Aquestes mesures van acompanyades de programes de suport parental,
com l’anomenat PAIDÓS (amb Cáritas), que orienta les famílies i aprofundeix en les potencialitats dels infants amb dificultats, a la vegada que
garanteix un seguiment d’assistència
social a les llars. O també el programa CALIDOSCOPI que lluita contra
l’absentisme escolar als instituts,
juntament amb altres iniciatives
municipals com la proposta de seguiment de les pre-matriculacions de
l’ESO per prevenir l’abandó escolar.
D’altra banda, amb una mitjana
de despesa anual de 3.700.000 euros, s’impulsen un seguit de fons
d’ajut social que sostenen accions
com el pagament de rebuts davant
de les situacions d’extrema pobresa
energètica, complements per cobrir
atenció mèdica essencial que no entra en la seguretat social (odontolo-

“Més de 2.000 nens i nenes de la ciutat
tenen garantit un àpat saludable al
dia gràcies al programa El Menjador a
l’Abast de Tothom”

“Programes com
Fils, Ludoteca
Rellotge XXI o
el Pla Municipal
de Drogues són
espais destacats
de suport a les
famílies”
gia, alguns tractaments oculars) o,
fins i tot, el suport a la vida a la llar,
com podria ser ajuts per adquirir
una rentadora.
Tos això suposa un seguiment
personalitzat de les famílies que
permet assegurar un mínim de nivell de benestar a nens i nenes i altres col·lectius vulnerables.

Habitatge

En aquest context, adquireixen especial importància totes les accions
que l’Ajuntament està duent a terme per assegurar un sostre digne
a tots els colomencs i les colomenques. Prevenció i acció davant els
desnonaments, accés a l’habitatge i
l’esmentada pobresa energètica són
els pilars d’aquestes polítiques.
El conveni de promoció i protecció
de l’habitatge subscrit amb HABITAT 3, ha permès reubicar famílies
que havien perdut les seves llars, un

problema que va començar amb els
desnonaments hipotecaris i que ara
ha passat als lloguers privats. En
aquest camp, els i les tècniques de
l’ajuntament despleguen tots els seus
esforços per acompanyar les famílies
i intentar mediar amb entitats bancàries i propietaris a la recerca d’una
solució per a cada cas. Mentre que
ajuntaments com el de Barcelona
van decidir que cap treballador social
intervingués en un desnonament, a
Santa Coloma es considera fonamental l’acompanyament a les famílies i la
contribució a la recerca de solucions
en situacions tan crítiques com l’amenaça de pèrdua de la llar.
Cal assenyalar que han disminuït
els desnonaments executats, però
la taxa de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona supera la mitjana de Catalunya, i si bé disminueix la xifra de
desnonaments per hipoteca, creix el
número per impagament de lloguer.
Entenent que tota acció de l’Ajuntament en qüestió d’habitatge ha de ser
coordinada, l’Ajuntament va posar en
marxa la Taula Municipal d’Habitatge
amb cinc comissions de treball.
A través de la participació ciutadana, a finals de l’any passat es van
treballar les bases del que hauria de
ser el futur Pla d’Habitatge local de
Santa Coloma. Pel que fa a la creació
de l’Oficina d’Habitatge i Pobresa
Energètica, que està actualment en
procés, cal acabar de perfilar algunes qüestions jurídiques i d’organització que, previsiblement, quedaran
resoltes en aquest PAM.

Al costat de la gent gran!
L’Ajuntament compta amb tot un
seguit de programes per atendre
aquest col·lectiu que ja formen més
de 22.000 persones de més de 65
anys a la nostra ciutat, moltes de les
quals viuen soles.
El Servei d’Assistència Domiciliari, per exemple, treballa amb més de
1.000 persones a les quals proporciona ajut en les tasques domèstiques o a
la compra. I, sobretot, gestiona el servei de “teleassistència” (més de 3.300
usuaris/es) facilitant els aparells que,
en permanent contacte amb la centraleta, poden actuar en cas d’accident
o dificultat tan sols prement un botó.
Tots dos serveis compten amb una
inversió de més de 3 milions d’euros.
Juntament amb la Diputació, l’Ajuntament subvenciona arranjaments a
la llar a través dels quals una mitjana
de 40 habitatges l’any aconsegueixen

adaptacions per canviar banyeres per
plats de dutxa, aïllament de finestres
per evitar la pèrdua de calor a l’hivern,
instal·lació d’elements de suport, i
d’altres petites obres que fan la vida
més fàcil i procuren autonomia als i
les nostres grans.
En el camp de l’habitatge, també
cal destacar durant aquest mandat la
posada en marxa de la construcció del
centre dotacional Miguel Hernández,
que possibilitarà l’establiment de 45
apartaments adaptats, individuals o
per parelles, perquè persones que actualment tenen problemes de mobilitat o que visquin en edificis sense ascensor puguin viure en un espai propi
i digne. El nou Miguel Hernández
comptarà a més amb usos compartits
amb altres persones (servei de bugaderia, per exemple) i atenció mèdica
en el mateix complex.

D’altra banda, a nivell de facilitar
la mobilitat de la gent gran, l’Ajuntament també ha complert amb les
demandes de PAM referides a la instal·lació de plataformes d’autobusos
per facilitar-ne l’accés. I, recentment, s’ha rebaixat l’edat de 62 a 60
anys per accedir a la targeta rosa.
Però, més enllà del nivell assistencial i sota la ferma convicció de què
el benestar de la nostra gent gran
també passa per l’oci i la formació
permanent, s’han impulsat tot un
seguit d’accions que van des de l’envelliment actiu al foment d’activitats lúdiques i reivindicatives.
En les activitats esportives impulsades per l’Ajuntament, juntament
amb les passejades, participen més de
600 persones. Als centres cívics s’organitzen cursos de memòria i d’altres
activitats. A més a més, el Programa

“La construcció del centre
dotacional Miguel Hernández
establirà 45 apartaments adaptats
per a gent gran”
Anual de la Gent Gran, que ja va per la
seva segona edició, completa els esforços municipals en matèria de lleure i
coneixement a través d’activitats com
els Grans Balls d’Envelat dels anys 4050 (el primer celebrat a la plaça dels
Enamorats i el segon previst per al 29
de març a la Plaça de la Vila).
En l’àmbit reivindicatiu, hem estat
al costat de les plataformes que, com
SOS Gent Gran, demanen a la Generalitat que compleixi amb les seves

competències ampliant, per exemple,
el nombre de places de residències a
la ciutat i al Centre de Dia. El mes de
novembre, el govern autonòmic es va
comprometre a completar les 30 places concertades en aquest centre.
Finalment, l’Ajuntament col·labora i dóna suport a la Plataforma
d’Entitats de la Gent Gran, de recent creació i que treballarà per a la
posada en marxa del Consell de la
Gent Gran a curt termini.
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Les dones i la ciutat:
accions de promoció de
la igualtat

L’Ajuntament de Santa Coloma ha
incrementat al llarg d’aquest mandat el seu compromís amb les polítiques d’igualtat per tal de donar
resposta als compromisos adquirits
en el PAM 2015- 2019, impulsant
actuacions específiques i fent també
de la transversalitat de gènere un
principi d’actuació. Aquests increments, corresponen bàsicament a

les partides adreçades a les polítiques d’igualtat, prevenció i atenció
de la violència masclista:
- S ’ha impulsat la transversalitat
de gènere mitjançant actuacions
estratègiques, com la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos municipals
amb l’elaboració del 1er Informe
d’Impacte de Gènere del Pressu-

post Municipal 2019, o amb l’elaboració del 3er Pla de Polítiques
d’Igualtat de Gènere de Santa
Coloma de Gramenet que s’aprovarà aquest mes de març.
- S ’ha recolzat la participació de
les dones a través del Consell
de les Dones per a la Igualtat de
la ciutat, programant conjuntament les campanyes de commemoració del 8 de Març i del
25 de Novembre, entre d’altres,
i recolzant actuacions específiques de recuperació de la memòria històrica de les dones: donant
suport, entre d’altres, a la iniciativa impulsada pel grup de dones
Àrtemis, “Memòria de les Dones” o l’elaboració de l’exposició
i el documental, Santa Coloma
Violeta, que recull les aportacions i el llegat de la Coordinadora
de Dones de la ciutat. En aquest
sentit cal destacar la important
aposta de l’Ajuntament per a la
rehabilitació i posada en marxa
de “La CIBA, Centre de Recursos
per a Dones i Espai d’Innovació i
Economia feminista”.

BreuS
COMPROMÍS AMB ELS DRETS
DE LES PERSONES LGTBI
Aquest mandat s’ha caracteritzat
per una ferma aposta en la defensa dels drets de les persones LGTBI
(lesbianes, gays, transsexuals, bisexuals i intersexuals) amb mesures com ara l’aprovació del 1er Pla
d’Igualtat per la Diversitat, Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere,
així com la posada en marxa del Servei d’Atenció Integral (SAI), al que
qualsevol persona interessada en
aquesta temàtica es pot adreçar, o la
constitució de la Taula LGTBI.
També s’han prioritzat les accions
preventives i de sensibilització amb
la realització de múltiples tallers
als centres educatius, on es treballa
tant el respecte a la diversitat com
la prevenció de la lgtbifòbia. En
aquest sentit s’ha impulsat també
una programació estable al llarg de
l’any amb activitats vinculades a la
commemoració de diades internacionals com el dia acció contra la
LGTBIfòbia o l’Orgull LGTBI.

SALUT MENTAL
EDUCAR EN LA IGUALTAT
En matèria de promoció de les relacions igualitàries i prevenció de les violències masclistes
cal destacar el gran esforç que s’ha fet per oferir
tallers i actuacions específiques als centres educatius de la ciutat, tant d’infantil com primària
i secundària.

Tallers realitzats

Alumnat

Curs 2015-2016

83

1.951

Curs 2016-2017

64

1.724

Curs 2017-2018

104

2.673

Curs 2018-2019

100

2.821

TOTAL

351

9.169

Acció contra les
violències masclistes
Aquesta és una de les línies estratègiques prioritàries en l’acció del Govern
Municipal. S’ha treballat de manera
integral i coordinada amb el conjunt
d’agents implicats en la ciutat.
En relació a la sensibilització i prevenció s’han impulsat campanyes
i accions específiques de denuncia
dels feminicidis. Com hem vist a
l’apartat anterior s’ha fet un gran
esforç en la prevenció de les violències patriarcals amb la gent jove
i s’han impulsat també Campanyes
de Ciutat com el “Desmarca’t de les
Violències Masclistes” o el “Enxarxa’t per una ciutat lliure de violèn
cies masclistes”.
Per donar resposta també als compromisos adquirits al PAM s’han
posat en marxa dos serveis específics per a l’atenció integral de les
violències masclistes: El CIRD Jove,

servei adreçat a la prevenció i atenció dels casos de violència masclista
que pateixen les noies joves i adolescents, i l’elaboració del Protocol i posada en marxa del Servei d’Atenció a
nenes i nens que pateixen violència
masclista en el seu entorn familiar. A més a més s’està treballant en
l’ampliació del CIRD, tant de professionals com de serveis, per al seu
trasllat a la CIBA.
En el marc de la coordinació s’ha
impulsat el Circuit Local per l’Abordatge Integral de les Violències
Masclistes, amb un programa de
treball anual. En aquest marc s’han
realitzat quatre jornades formatives:
violències sexuals, prevenció i atenció de les violències masclistes en
la gent jove, models d’atenció de la
violència masclista en nenes i nens
i violències patriarcals i diversitats.

La Taula de Salut Mental i Addiccions ha estat l’espai de trobada
de les entitats i serveis relacionats
amb aquest sector juntament amb
l’Ajuntament. Durant aquest mandat s’ha aconseguit:
∙ Trasllat del CAS de Badalona a
Santa Coloma de Gramenet

Contra l’abandó
de la sanitat pública

Els ajuntaments tenen molt poques
atribucions en matèria de sanitat i
salut, la competència de les quals correspon a la Generalitat de Catalunya.
Tot i així, durant aquest mandat no
s’han escatimat esforços en intentar
incidir per recuperar i millorar un sistema que ha patit doloroses retallades
per part del govern autonòmic. S’ha
treballat per millorar l’ampliació de

Serveis a l’Hospital de l’Esperit Sant i
per la reducció de les llistes d’espera,
especialment en atenció primària i especialistes essencials.
Cal destacar, en aquest context, la
presència a la nostra ciutat de la Plataforma “Santako diu Prou” i la feina ciutadana desenvolupada en favor de les millores de la sanitat, que
l’Ajuntament valora i acompanya.

∙ Inauguració del Servei d’urgèn∙
∙
∙
∙

cies de psiquiatria a l’hospital
Germans Trias i Pujol
Compromís de trasllat aquest any
del CESMA i el Servei de Rehabilitació Comunitària a nous espais
Presentació de la Guia de Recursos Mentals
Inauguració del nou espai Fundació Salut Mental Catalunya
Celebració de les Jornades de Salut Mental

LA CIUTAT COM ESPAI DE
CONVIVÈNCIA
El Servei de Mediació i Convivència
de Santa Coloma vetlla pel bon veï
natge, la pau i el respecte a la ciutat. Mentre que altres ciutats que
dupliquen en nombre d’habitants a
la nostra compten només amb un/a
professional dedicat a aquestes tasques, l’Ajuntament hi dedica un total de 12 mediadors i mediadores
que s’hi ocupen en permanent presència als carrers.
Resolució de conflictes entre veïns/es, intervenció en problemes a
parcs, places o carrers, col·laboració
sòcio-educativa amb els instituts en
matèria de prevenció del bullying,
actituds xenòfobes i formació en el
respecte són algunes de les tasques
que diàriament ocupen a l’equip de
Mediació i Convivència.
I, en referència als i les joves,
l’equip acompanya actualment els
instituts i les entitats de la ciutat en
la confecció del seus “projectes de
convivència”, segons el que estipula
la Generalitat.
ESPORTS
Durant aquest mandat, des del Departament d’Esports s’han consolidat i ampliat (aquest any amb set
grups més), les activitats físiques
destinades a la Gent Gran amb un
total de 31 grups i amb una inversió
de 56.000 €.
Cal destacar també la reforma de
les petanques de Guinardera i Oliveres, o el projecte de remodelació
que s’iniciarà aquest any del Pavelló
Nou, amb una inversió de 3 milions
d’euros.
La novetat dels serveis de Formació i Assessorament per a totes les
nostres entitats esportives, així com
el manteniment de les subvencions
esportives (81.700 €) i la gratuïtat
de les instal·lacions pels infants i joves des dels 3 als 18 anys també són
aspectes destacables del mandat.
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Un model basat en la
igualtat d’oportunitats

BreuS
FUE

El foment de l’ocupabilitat de la ciutadania de Santa Coloma continua sent la
prioritat de Grameimpuls. Des de l’inici del mandat, l’empresa municipal ha
intensificat els esforços en matèria de polítiques d’ocupació per assolir aquest repte,
desplegant programes per millorar la qualificació professional de les persones
i facilitar l’accés al mercat de treball amb igualtat d’oportunitats i integrant la
perspectiva de gènere.
Durant aquest mandat, Grameimpuls ha contractat 1.064 colomencs
i colomenques en les diverses convocatòries dels plans d’ocupació.
L’empresa municipal ha gestionat
també 3.908 llocs de treball i ha
enviat un total de 10.010 candidatures a les seves empreses col·laboradores. Més de 1.000 persones han
aconseguit un contracte laboral a
través de l’empresa municipal.

“Des de l’inici del
mandat, s’ha
contractat més de
1.000 colomencs
i colomenques
en les diverses
convocatòries dels
plans d’ocupació”

Més de 1.000 persones ja han obtingut un contracte laboral per mediació de Grameimpuls.

Un dels principals eixos d’actuació en matèria d’ocupabilitat és la
formació, sobretot aquella que va
adreçada als col·lectius més vulnera-

bles. Des del 2016 i fins a l’octubre
de l’any passat, s’han desenvolupat
189 accions de formació ocupacional que han beneficiat 2.898 persones. En el cas concret dels i les joves,
Grameimpuls ha gestionat en el mateix període 39 cursos d’orientació i
formació, en els quals han participat un total de 572 persones d’entre
16 i 30 anys. Un exemple d’èxit en
aquest sentit és el Programa DeGusta al Canigó, un programa de formació ocupacional en cuina que té com
a objectiu qualificar professionalment joves en un entorn de treball
real per afavorir la seva inserció en
el mercat laboral.
Grameimpuls ha implantat la perspectiva de gènere en totes les seves
accions. Des de l’inici del mandat, ha
donat cobertura de manera específica a 1.041 dones en programes de
gènere. Una de les novetats del 2018
ha estat la posada en marxa de l’itinerari Iria, un curs que forma dones de
la ciutat en oficis tradicionalment
masculinitzats. El projecte és una
actuació més en la línia de les polítiques municipals en clau de gènere,
encaminades a fomentar la igualtat
d’oportunitats i la millora de l’ocupabilitat de les dones de Santa Coloma.

La grama ja és una realitat

La nostra moneda local, la grama,
ha hagut de recórrer un llarg camí
abans d’esdevenir el sistema de pagament virtual genuïnament colomenc que avui ja és nat, complint
el mandat del PAM. Segons explica
l’Esteve Serrano, primer tinent d’Alcaldessa, tot va començar el 2014,
any en què l’Ajuntament s’acull al
programa europeu específic posat

en marxa per desenvolupar aquests
sistemes de pagament “on line”. Durant tres anys, i amb l’ajut de socis
tecnològics i consultors jurídics i
econòmics, es va perfilant la moneda que més de 1.300 persones decideixen anomenar “grama” mitjançant un procés participatiu.
Des del 2016 s’ha començat a implementar el projecte amb la canalització de despesa pública i, per primera vegada, s’han realitzat pagaments
a les entitats en moneda local.
Amb el marc jurídic establert s’han
elaborat les bases reguladores pels
ajuts a les entitats de cultura, esport,
comerç, restauració, emprenedoria
social i solidària en què s’inclou un
percentatge en grames. Tanmateix
hi ha hagut subvencions extraordi-

nàries amb criteris socials que s’han
pagat íntegrament en grames, i s’han
gestionat les primeres 160 sol·licituds de subvencions en grames per
a promoure el consum responsable i
l’economia social i solidaria.

“Més de 600
comerços,
empreses i entitats
s’han adherit a la
grama”
Fins l’actualitat els primers resultats són 600 membres de la xarxa de

comerços, empreses i entitats adherides al sistema. L’Ajuntament haurà
pagat en dos anys 600.000 grames i
segons un estudi realitzat al 2017, un
95% dels saldos es queden a la ciutat,
amb el benefici econòmic i de circulació dels diners que això significa.
En el 2019 es posarà en funcionament l’Oficina Tècnica de la Moneda local per un període de 4 anys per
professionalitzar i donar-li estabilitat al projecte. Paral·lelament s’estan creant les bases jurídiques i operatives pel pagament de part de les
retribucions del personal municipal.
I, finalment, s’està treballant per
facilitar la creació i el desenvolupament del Consell del Circuit de
Comerç Social de Santa Coloma de
Gramenet.

La implantació de la Finestra Única
Empresarial ha suposat la coordinació de diferents serveis de l’Ajuntament i del Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls.
Davant els diferents models de
FUE a l’any 2016 i amb l’objectiu de
complir amb la normativa vigent es
decideix començar per implementar
el model FUE.0: L’empresari/a colomenc pot consultar la plataforma
web AOC i accedir a la documentació
requerida per la seva activitat. Per
l’atenció personalitzada l’OIAC ha
habilitat una taula específica només
per atendre els empresaris/es amb
cita prèvia. Superat aquest model,
actualment està prevista la posada
en funcionament del següent model FUE.1 en què es crearà un Punt
d’Acollida i una atenció integral de
l’usuari/a. Cada emprenedor/a tindrà una carpeta amb el seu itinerari
individual en el que cadascún dels
serveis implicats podran fer les seves
aportacions.

GAUDEIX SANTA COLOMA !
En els darrers anys, Santa Coloma
ha vingut realitzant esforços per
capgirar la imatge de ciutat exclusivament residencial. Així, s’han treballat els recursos bàsics necessaris
com són la presència a les xarxes, la
reedició d’un plànol turístic (esgotada la primera) o la senyalització
dels carrers per a vianants. Al mateix temps es donava a conèixer el
nostre patrimoni cultural i natural
mitjançant 8 rutes per la ciutat amb
especial atenció a la de “Santa Coloma com mai l’has vist” que en la
seva 6ª edició ha superat els 5.000
participants. Santa Coloma té presència a més de 30 oficines de turisme a ciutats del nostre entorn i fa 4
anys que està present al Saló Internacional del Turisme de Catalunya
(B_TRAVEL).
Però el gran esforç dels últims
anys passa pel posicionament de la
marca Santa Coloma Gastronòmica,
com a punt fort de la ciutat, al territori metropolità. Amb el recolzament del Campus de l’Alimentació
de Torribera i un cada cop més gran
i millor sector de la restauració, projectes com el deGusta (4ª edició), el
Raïm i Cultura (3ª) o la recuperada
Mostra Gastronòmica local, amb el
suport de la guia de la restauració
Sabors de Santa Coloma, comencen
a fer-nos un lloc a l’univers gastronòmic del nostre entorn així com als
mitjans de comunicació.
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L’Escola de Restauració,
orgull colomenc

BreuS
CLÀUSULES SOCIALS EN LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA
L’Ajuntament ha aprovat una Guia
de clàusules de contractació socialment responsable. Aquesta guia
pretén incorporar criteris ètics, mediambientals i socials, també ser un
estímul per a una contractació de
qualitat i contribuir al canvi de paradigma econòmic, cap a una economia més justa, igualitària, solidària.
Així, es facilitarà la transferència de
fons públics cap a les empreses que
compleixin aquests criteris, facilitant la cohesió social, amb conciència de responsabilitat col·lectiva per
damunt dels beneficis empresarials.
SUBVENCIONS PER A
L’HOSTALERIA

Estudiants de cuina repassant matèria a l’entrada de l’ERESC.

Santa Coloma ha fet un pas endavant
pel que fa a a la formació en l’àmbit
de la cuina i l’hostaleria amb la posada en marxa, fa poc més d’un any,
de la nova seu de l’Escola de Restauració (ERESC). Ubicada a l’edifici Canigó del campus de l’Alimentació de
Torribera, compta amb 1.400 metres
quadrats d’instal·lacions –tres vegades més dels que oferia fins ara– on
es desenvolupa una àmplia varietat
d’oferta formativa.
L’escola imparteix cursos de formació ocupacional en les especialitats de
cuina, serveis i direcció de restaurant,
sommelieria i serveis de bar i cafeteria adreçats a persones en situació

d’atur, amb uns índex d’inserció laboral elevats –entorn al 75%–. En el cas
de sommelieria, per exemple, el 89%
dels i les alumnes han trobat feina un
cop acabada la formació, que només
s’ofereix a tres ciutats de Catalunya,
Santa Coloma entre elles. Els cursos
de formació contínua i monogràfics
per a professionals de la restauració,
el curs per a persones aficionades
“Passió per la cuina” i el casal infantil
“Cuina’t l’estiu”, completen la formació de l’ERESC.
Santa Coloma porta 27 anys
oferint la ciutadania formació en
cuina i restauració. De d’aleshores,
s’hi han format més de 1.500 alum-

nes. Des del curs passat, ho fan en
l’edifici Canigó, dotat d’un restaurant, una sala de sommelieria, dues
sales de teòrica, una cafeteria-bar,
una cuina i un show cooking per ferhi demostracions. La qualitat de les

“El 89% dels
sommeliers
formats a l’ERESC
ha trobat feina un
cop llicenciats”

instal·lacions, dels professionals docents i la ubicació, al campus de l’Alimentació de la UB, fan de l’escola un
pol d’atracció en l’àmbit del coneixement i la innovació al voltant de la
gastronomia. Amb hivernacle propi,
està vinculada amb el projecte de recuperació de la Vinya d’en Sabater.
La nova seu de l’ERESC s’ha convertit, en poc temps, en un referent
al territori. En un moment en què la
demanda d’aquest tipus de formació és cada cop més creixent, Santa
Coloma ha fet una aposta clara per
enfortir un sector, el gastronòmic,
que és estratègic i té un impacte socioeconòmic positiu a la ciutat.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de la restauració a la nostra ciutat, al 2018 es va presentar el pla de
dinamització de la Restauració Colomenca. Aquest pla consistia en fer
una fase de diagnòstics, formació i
suport als establiments que hi volguessin participar. En aquesta primera edició només s’han pogut incorporar els restauradors dels barris
centrals (Centre, Can Mariner, Cementiri, Riera Alta, Llatí, Riu Nord i
Riu Sud). El pla els ha proporcionat
un programa estratègic empresarial
laboral al Centre d’Empreses de Can
Peixauet i a les instal·lacions de l’Escola d’Hostaleria de Santa Coloma
de Gramenet.
La proposta de subvenció correspon al 40% del total del projecte que
els interessats van presentar, amb
un total de 5.000 euros per establiment i beneficiari. Els pagaments
s’han fet en moneda local (grama) i
euros. Durant el 2019 la formació i
la subvenció es faran extensius a la
resta de restauradors de la ciutat.

120 Mil grames per un comerç modern i competitiu

L’Avinguda Generalitat, un dels eixos comercials més importants de la ciutat.

L’activitat comercial i de serveis a la
nostra ciutat són els sectors econòmics més consolidats i, per tant són

els que generen una activitat de dinamisme pel municipi de sustentació
de l’economia de proximitat. Fomen-

ten el desenvolupament econòmic,
produeixen ocupació i contribueixen
a estructurar el model de ciutat.
En aquests sectors de dinamització i de consolidació de polítiques
econòmiques especifiques, també es
pot aplicar la política municipal del
foment de l’associacionisme, del suport al teixit social i al voluntariat, de
buscar sinèrgies entre el sector públic
i el sector privat no lucratiu, fomentant la col·laboració públic-privada.
Un instrument de foment és l’atorgament d’ajuts econòmics.
Tradicionalment l’Ajuntament ha
donat suport econòmic a les associacions de comerciants per tal que
puguin donar servei i potenciar el
comerç urbà. S’han signat convenis
de col·laboració per la seva estructu-

ra i s’han convocat subvencions per
la realització d’activitats i projectes de dinamització i promoció comercial que ascendeixen en aquest
període triennal a més de 120.000
euros d’aportació municipal.
Des del 2016 l’Ajuntament, a través del Departament de Comerç, va
obrir convocatòries extraordinàries
en Moneda Local:
- Noves activitats de comerç i
serveis
- Promoure circuit social
- Promoure mercat consum
responsable
- Entitats que treballin en el sector
de l’economica social i solidària
- Innovació.Noves activitats
econòmiques en locals buits a
l’entorn del Mercat de Sagarra.

Des d’ aquesta convocatòria el total de pressupost destinat ha estat
de 120.000 grames les quals no es
podien canviar. Es van presentar un
total de 160 sol·licituds.
Les 5 línies proposades inicialment
s’han anat modificant amb motiu de
l’èxit de cadascuna d’elles.
Tanmateix i amb l’objectiu de millorar la qualitat dels establiments
de restauració, l’any 2018 s’han convocat, dins del Pla de Dinamització
per la Restauració, uns ajuts en
aquest sector pels establiments dels
barris centrals. Aquest any 2019 es
faran extensibles a tota la ciutat.
Enguany el pressupost ha estat
de 130.000 euros i s’han presentat
25 sol·licituds per dinamitzar locals
dels diferents districtes.
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Quan la cultura
esdevé un bé comú

BreuS
MUSEUS OBERTS

En temes de Cultura, a Santa Coloma no existeixen les elits. Aquesta és l’aposta
decidida de l’Ajuntament perquè ningú quedi fora de la cultura. La fórmula no és
senzilla, però sí que resulta màgica: per exemple en el teatre, la mateixa famosa obra
que es representa a Barcelona per, mínim, 25 euros l’entrada, a Santa Coloma es pot
veure per uns 8 euros.

El Museu Torre Balldovina i el Centre d’Art Contemporani de Can Sisteré han continuat amb la seva acció
difusora, tant de la història com
del patrimoni artístic de la nostra
ciutat. Amb iniciatives com La Nit
dels Museus, el Torre Balldovina ha
obert les seves portes a una immersió lúdica i massiva en el passat.
Can Sisteré, que ha rebut millores
com l’ascensor per assegurar-ne l’accessibilitat, compta també a partir
d’aquest any amb una sala B que
permetrà ampliar l’oferta expositiva d’artistes consagrats i de talent
local.
LLIBRES I MOLT MÉS
Durant aquest mandat s’ha consolidat la xarxa de biblioteques de Santa Coloma que compta amb sales
obertes al Centre, Singuerlín, Can
Peixauet i el Fondo, i que suposa
que, cada colomenc i colomenca,
tingui una biblioteca a menys de 15
minuts de casa seva. Més enllà de la
concepció tradicional d’establiment
de préstec de llibres, l’oferta de les
biblioteques ha anat incorporant
importants col·leccions temàtiques
(autors locals, LGTBI, discapacitat…),
la ja consolidada “Cuines del Món”,
cicles de cinema, canals de relació
sòciocultural amb el veïnat, o el
Certamen “Paraula de Santa Coloma” per donar a conèixer l’obra dels
autors/es locals.

Cues a l’entrada del Teatre Sagarra.

La manera d’aconseguir que el Teatre sigui cosa de tothom, passa per
fórmules diverses de reducció de
preus per al gran públic i, sobretot,
segons explica la tinent d’Alcaldessa Petra Jiménez, pel carnet del
Club del Teatre Sagarra, que atorga
un descompte del 50% a tots els
socis i sòcies. Ara, als descomptes
del programa “Apropa Cultura” per
persones de col·lectius vulnerables,
caldrà sumar l’entrada gratuïta per
als aturats i aturades fins a un 5%
de l’aforament de la sala. I a més a
més, amb la finalitat de facilitar l’assistència a les funcions en horari
nocturn, l’adquisició de l’entrada al
Sagarra va acompanyada de la possibilitat d’utilitzar el pàrquing municipal a raó de tan sols 1 euro per
tres hores.
La mateixa política de descomptes
s’aplica a l’Auditori, el qual, a més de
continuar amb la tradició de l’Escola

de Música, allotja l’actuació de grans
virtuosos.
Tant el Teatre com l’Auditori fan,
en la seva programació, una ferma
aposta per al talent local, obrint
els seus escenaris als artistes de la
ciutat i a les entitats culturals sense cap cost. Ara bé, no tota l’acció
de l’Ajuntament passa per les seves
sales municipals, ja que, per fomentar el talent local, es donen ajuts i
s’integra en les polítiques de preus a
les sales privades de Santa Coloma,
incloent-les també en el programa
del Teatre.

Propostes diverses i
arriscades

Una concepció oberta i flexible de la
cultura fa que a Santa Coloma càpiguen tots els gèneres. El Teatre programa obres convencionals i l’Auditori ofereix música clàssica, però no
sempre.

Seguint la tradició del mandat
passat i a la recerca de nous públics,
s’ha mantingut el suport a les propostes teatrals de prestigi consolidant els esforços per apropar el
teatre i la música a tots els gustos.
El cicle de comèdia del Sagarra, ja
és un referent respecte als escena-

“La xarxa
inclusiva
Apropa Cultura
facilita l’accés
a teatre, música
i arts als
col·lectius més
vulnerables”

ris metropolitans. La participació
de Santa Coloma en la Quinzena
de la Dansa ens ha col·locat en el
cor d’aquest gènere a Catalunya. I,
l’aposta pel teatre inclusiu ha fet del
Sagarra un puntal gràcies a l’acollida
del Festival FITI.

La programació de l’Auditori també ha aconseguit l’objectiu reclamat
pel públic de diversificar la seva oferta. Es programa de manera innovadora donant cabuda al pop, al rock
i al blues, sense deixar de banda el
protagonisme de la música clàssica.

PATRIMONI
A més de la continuació de les excavacions al Molí d’en Ribé, el manteniment i la millora del poblat ibèric
del Puig Castellar han concentrat la
major part dels esforços pressupostaris amb una inversió de 200.000
euros.
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Santa Coloma és una festa
i Festa Major d’Hivern, ha millorat
en format i nombre de participants
sens dubte gràcies als esforços de
la Comissió de Festes renovada el
2017 per fer-la més representativa
de tota la societat colomenca.
La Festa Major d’Estiu, que any
rere any és més viva, integradora i
participativa, ha recuperat esdeveniments essencials com la Fira d’Entitats i ha incorporat elements, com
el Corre-Tapa, que suposen un au-

“La Festa Major
d’Estiu és
cada cop més
integradora i
participativa”

Un moment de la Cavalcada de Reis.

Aquest mandat, el cicle festiu s’ha caracteritzat per la desatenció manifesta que les nostres entitats han hagut
de patir per part de determinades
administracions, que han deixat de
subvencionar-les i donar-los el suport material i organitzatiu del que

abans gaudien i que necessiten per
poder a dur a terme l’ampli ventall
d’activitats que aporten a la ciutat.
En aquest context, i sota la consideració de què les entitats són el
motor del cicle festiu tradicional
i que, per tant, la seva contribució

resulta crucial, l’Ajuntament ha procurat un suport decidit (econòmic,
organitzatiu i en infraestructures) a
les activitats i actes organitzats per
les nostres entitats.
D’altra banda, el cicle festiu composat per Festa Major, Carnestoltes

tèntic catalitzador de l’esperit festiu
i la convivència veïnal al carrer. D’altra banda, la recuperació de l’envelat
per als balls o l’àmplia programació
infantil “Uau” han cercat complaure
públics de totes les edats.
Fora del que és el cicle festiu pròpiament dit, cal destacar esdeveniments que han posat Santa Coloma
en la primera fila de la cultura catalana i internacional, generant impactes positius en l’ocupació i l’economia
locals. L’exemple més paradigmàtic
és el Rock Fest, que ha assolit la xifra de 75.000 assistents. Però també
cal destacar el Tomorrowland, el Holi
Festival, el Passatge Insòlit, o la celebració de la Festa de la Mercè al Riu
o la Festa de Cap d’Any amb el raïm
a la Plaça de la Vila, com a esdeveniments que han portat el nom de
Santa Coloma arreu.

Makers, thinkers i enjoyers per la co-creativitat

Tecnologia, pensament creatiu i diversió al Pompeu Lab.

L’obertura del Centre Pompeu Lab
ha permès acomplir aquells objectius del PAM destinats al foment
de la creació i la participació ciutadana. Amb més de 2.000 usuaris/

es, aquest Centre, ubicat al carrer
Pompeu Fabra, 22 i inaugurat l’abril
del 2018, va néixer amb la vocació
de constituir “la casa de la participació i la innovació”, un nou espai on,

a través de les noves tècniques fab
lab i la gamificació (idees a través
del joc) es duu a terme un exercici
continuat d’implicació, co-creació i
coresponsabilització ciutadana.

En el Making Lab, amb ajut de
la impressió 3D, el làser i el ploter
de vinil, es fabriquen objectes destinats a millorar la vida de les persones, i es formen grans i petits en

BreuS
DRAPS
Donant compliment a les propostes ciutadanes del PAM en l’àmbit
cultural, Santa Coloma ja compta
amb un Premi propi de literatura, el
DRAPS, que durant aquest primer
any ha recollit més de 200 obres
d’autors i autores del camp de la
dramatúrgia i la poesia social.
REGLAMENT
DE CENTRES CÍVICS
Aquest centres municipals han rebut
un fort impuls durant aquest mandat amb els programes d’activitats
específiques pensades per a tot tipus
de ciutadans i ciutadanes. També
s’ha aprovat a través d’un procés participatiu el Reglament d’usos recollit
en el PAM que ha suposat un avenç
important en la gestió comuna i la
cura d’aquests espais de la ciutat.
OFICINA D’ATENCIÓ
A LES ENTITATS
Ubicada al Centre Cívic del Fondo,
des d’aquesta oficina municipal s’assessora i informa sobre subvencions,
tràmits i altres gestions a fi de què
les entitats ciutadanes puguin desenvolupar la seva tasca a la ciutat.
Es dóna així, compliment a una acció
del PAM recollida per l’Ajuntament.

Trobes a faltar
alguna cosa?
Consulta la secció
“el semàfor” a les
pàgines centrals amb
la informació sobre el
compliment de totes
les accions del PAM.

la filosofia maker. Al Thinking Lab,
els i les millors talleristes de la gamificació, ajuden a resoldre problemes sobre qüestions de l’àmbit de
la ciutat, esdevenint un veritable laboratori d’idees utilitzant tècniques
diverses de brainstorming, mapping
i co-creació.
Però el Pompeu Lab és, abans que
res, un centre de trobada. Les entitats hi poden acudir per desenvolupar les seves activitats, i dins de la
mateixa programació del Lab hi ha
una extensa oferta lúdica per a tots
els gustos i totes les edats.
Que no heu entès què volen dir
totes aquestes paraules tan rares?
Doncs aquí no us ho explicarem.
Us convidem a venir a visitar-nos i
a formar part de la gran família de
makers, thinkers i enjoyers que ja
constitueixen les més de 500 persones de totes les edats adscrites al
nostre Club Lab.
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El mandat d’un cop d’ull
A més de les informacions que us hem ofert a les seccions anteriors i de les que trobareu en les nostres
pàgines “semàfor”, us oferim també aquest petit “vademècum” amb altres qüestions destacades del que ha
estat l’acció municipal a la nostra ciutat durant els darrers quatre anys.

A
ACCESSIBILITAT UNIVERSAL: És el nom amb què es
coneix el pla amb el qual està treballant l’Ajuntament per tal
d’eliminar tot tipus de barreres, físiques i intangibles, que
puguin suposar un obstable per a la integració de les persones amb discapacitat de la nostra ciutat.

BARÓ, PLAÇA DE: Experiència innovadora per dissenyar
aquest espai públic on, amb nens i nenes de l’escola Torre
Balldovina i del barri en general, es va treballar per projectar
un espai acolorit i acollidor.

CIBA: Ja han començat els treballs per reformar i condicionar la CIBA, amb la qual cosa es dóna compliment a les
peticions ciutadanes de PAM que demanaven revitalitzar els
locals d’aquesta antiga fàbrica. L’edifici renovat acollirà un
centre de referència en matèria d’economia social i solidària
i recursos per a dones. Com ja ha estat confirmat, la primera
fase s’acabarà abans de l’estiu, cosa que permetrà obrir-ne
les primeres instal·lacions. (Més informació sobre el futur
ús a la secció “Primer, les persones”).

AGENDA BESÒS: Full de ruta dels propers anys, treballat
amb el Consorci del Besòs, adoptat pel nostre Ajuntament
amb els de Badalona, Barcelona, Montcada i Reixac i Sant
Adrià del Besòs, pel qual es fixen un seguit d’accions destinades a aconseguir millor finançament per a aquests municipis
i fer realitat els projectes que necessita l’àmbit territorial del
Besòs.

C
CAE: El Comitè Assessor d’Estudis és una de les peces clau
del Programa “Ciutat Universitària”. Composat de manera
mixta per representants del món universitari local i de la
ciutadania, el CAE promou la investigació científica sobre
temes locals, edita la revista “Gramenetum” i organitza el
cicle de xerrades “Dimarts d’Estudi”.

CIUTAT TERMAL: Prop de Can Zam es construirà un centre termal amb la utilització de les aigües subterrànies calentes descobertes a la nostra ciutat. A més, aquest preciós
recurs ens servirà per constituir una xarxa pública de climatització que podrà abastir 45 centres públics (residències,
escoles, hospitals) de manera sostenible.
COMPLEX DE LES OLIVERES: L’antic edifici municipal en desús es transformarà en un centre d’allotjament
temporal per a joves esportistes amb una capacitat de 76
places.
CONSELL DE LA INFÀNCIA: Constituït a l’abril de l’any
passat, aquest òrgan consultiu i participatiu de ciutat permet als més petits i petites exercir els seus drets civils.

AMIGA DE LA INFÀNCIA: Santa Coloma ha obtingut el
reconeixement de la UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància que només posseeixen 24 governs locals a tot Catalunya. Aquest títol s’atorga com a reconeixement a la tasca i la
inversió pública en favor dels nens i nenes.
ARSAL: Llei d’estabilitat pressupostària aprovada pel govern de Mariano Rajoy que imposava als ajuntaments una
contenció de despesa pública afectant especialment els recursos humans i moltes de les polítiques municipals.

B
BANC DE MEMÒRIA ORAL: En el marc dels Programa de
Memòria Històrica s’està constituint un banc de testimonis
vídeo-sonors amb les persones que han viscut la Santa Coloma de la guerra i la posguerra.

CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ: Centre de referència en
formació universitària on estudien més de 3.000 alumnes
en els cursos de l’UB. En relació constant amb l’Escola de
Restauració i amb el Programa municipal “Ciutat Universitària”, el campus va signar també conveni amb el Culinary
Institute of America per a la promoció de la dieta mediterrània arreu del món.
CARTES DE SERVEIS: Són els documents publicats que
permeten descriure tots els serveis que dóna l’Ajuntament,
així com els compromisos de millora adquirits, que s’avaluen
a través d’indicadors. Amb 60 cartes, Santa Coloma és l’administració local que més cartes de compromisos ha publicat de tot Catalunya.

CORE: Amb el nom de CORE Festival Stko Creativitat Urbana, Santa Coloma ha celebrat enguany a Can Zam aquesta
primera edició de muralisme i art urbà, permetent donar color a espais en transició o en desús.
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De GUSTA: Cicle de degustació gastronòmica al carrer i a
l’interior dels locals, que se celebra el mes de maig amb la
finalitat de donar a conèixer el potencial gastronòmic de
Santa Coloma amb preus molt assequibles per a l’ocasió. Activitats per maridar cultura, alimentació i oci acompanyen
cada certamen.

FESTES DE BARRI: A més de tot el cicle festiu ordinari, a
la nostra ciutat se celebren les festes de barri gràcies al gran
esforç desplegat pel veïnat i les diferents associacions dels
districtes.

HOLI: És el festival de la pols de color amb inspiració hindú que se celebra tots els anys per la primavera a Can Zam
i en el que cada cop participen més persones d’arreu de
Catalunya.

I
INSÒLIT: Així és el Passatge anual que es celebra a Santa
Coloma i que està adquirint fama arreu del país. És un Festival de les arts de l’antic firaire, organitzat per l’Ajuntament i
l’entitat local DOCS (Denominació d’Origen).
IRIA: Acció formativa destinada a trencar estereotips de
gènere a través de l’empoderament de les dones en oficis tradicionalment masculins com construcció, fontaneria, electricitat i defensa personal.
FILS: Aquest espai de famílies és una iniciativa impulsada
per l’Ajuntament i adreçada a pares, mares i tutors legals,
que pretén generar llocs comuns de relació, trobada, formació i reflexió sobre aspectes relacionats amb l’educació dels
fills i filles.

INVERSIÓ SOCIAL: La inversió en prestacions econòmiques de caràcter social ha passat del 0,8 M d’euros el 2011,
fins als 3,8 M d’euros l’any 2017. Aquesta xifra ha procurat
ajuts a més de 3.000 persones de la ciutat en situació d’exclusió social.

E
ECOMETRÒPOLI: Ubicat a Torribera, aquest centre és tot
un referent educatiu en temes mediambientals. A més de
tallers i activitats formatives per alumnat, professorat i famílies, compta amb espais expositius i d’iniciativa científica
amb una mitjana de 13.600 participants l’any.

ISABEL MUÑOZ: És el nom que porta la nova Aula
Ambiental de Can Zam, en honor a la mestra colomenca.
És un espai destinat a la sensibilització i a l’educació en el
respecte al medi ambient.

FULL DEL DISTRICTE: Publicació municipal destinada a
oferir informació descentralitzada sobre l’actualitat dels sis
districtes de la ciutat. A més dels punts habituals del distribució, els fulls estan disponibles a tots els mercats. Amb el
lema “El teu barri a la teva mà”, aquesta publicació és un pas
més en les accions de proximitat emmarcades en el Programa L’Alcaldia als Barris.

J
JOCS BIOSALUDABLES: Durant el mandat, l’Ajuntament
ha anat instal·lant àrees d’exercici biosaludable fins a un total de sis zones per tota la ciutat.

G
EN-TANDEM: Programa de mentoria socioeducativa dut a
terme per l’Ajuntament i l’Entitat de Voluntariat Social Universitari (AFEV) adreçat als i les joves d’educació secundària
obligatòria en risc de fracàs o abandó escolar.

GALOBARDES I PASCALI: Són dos dels protagonistes
de la ruta turística “Santa Coloma com mai l’has vist” organitzada pel Servei de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament
amb la participació d’actors i actrius locals. Els personatges,
basats en personalitats reals de la nostra ciutat, fan una ruta
pels monuments i llocs significatius per difondre el potencial gastronòmic, cultural, comercial i natural de Santa Coloma. Recentment s’ha inaugurat també la ruta nocturna.

ENXARXA’T: És el nom de la campanya desplegada per
una ciutat lliure de violències masclistes, una iniciativa que
abasta la prevenció i la lluita contra la desigualtat i els estereotips de gènere.

JOCS INCLUSIUS: Aquest mandat s’han incorporats jocs
per a totes les persones i a totes les àreees, noves o renovades.

ESPERIT SANT: L’antic pavelló B de l’Hospital es transformarà en un gran centre que centralitzarà les polítiques
d’ocupació de GRAMEIMPULS, on la formació ocupacional
de tota la comarca tindrà un punt de referència.

JORNADES PER LA PAU i LA COOPERACIÓ: Trobada
que se sol celebrar a l’octubre a la Plaça de la Vila on l’Ajuntament munta la ja coneguda carpa de la solidaritat per acollir
diversos actes relacionats amb la pau i la cooperació.
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JUGATECA AMBIENTAL: A més de la nova Aula Ambien
tal, Santa Coloma disposa de dues jugateques destinades a
conscienciar escolars i famílies sobre la protecció del medi
ambient. Una es troba a Can Zam i l’altra es va inaugurar el
febrer del 2018 al Parc del Molinet.
JUGUEM A SANTA COLOMA: Joc en línia promogut des
del Museu Torre Balldovina, que consisteix a contestar preguntes sobre la ciutat (patrimoni, actualitat, cultura, curiositats, etc).

L
LLAC NATURALITZAT: El llac del Parc de Can Zam compta amb un ecosistema de naturalització que, de manera
sostenible i provocant la re-circulació de l’aigua, permet el
desenvolupament de la fauna i flora locals sense necessitat
d’utilitzar tractaments químics agressius amb el medi ambient.

N
NIT DELS MUSEUS: Vetllada anual en la qual els museus
de Santa Coloma obren les seves portes per oferir activitats
fora dels horaris habituals, a més de les visites a les exposicions permanents.
NO A LA MAT: La línia de Molt Alta Tensió que REE pretenia instal·lar a la nostra ciutat mai “veurà la llum”. Gràcies a
les gestions de l’Ajuntament i a l’oposició veïnal, finalment el
Ministeri de Medi Ambient va reconèixer la inviabilitat del
projecte i les deficiències de les avaluacions prèvies dutes a
terme per l’empresa que, recentment, sembla que ha renunciat de moment al projecte.

O
M
MARQUESINES: Durant aquest mandat s’han intensificat les negociacions amb l’AMB per augmentar el nombre
de parades cobertes en els diferents barris de la ciutat. El
passat mes de juny se’n van instal·lar 8 de noves incorporant
il·luminació per garantir millor comoditat i seguretat a les
usuàries i usuaris del transport nocturn.

OLI USAT: Santa Coloma incrementa els seus esforços per
afavorir la recollida selectiva de residus a través de la instal·
lació de contenidors per a la recollida de l’oli domèstic als
disset barris de la ciutat. Només amb el primer mes de funcionament, aquests contenidors ja van recollir 1.000 litres
d’oli.

PLA LOCAL DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ: Iniciativa municipal adreçada als establiments de restauració que
preveu assessorament, formació i ajuts econòmics a les millores. En la segona edició d’enguany s’hi podran beneficiar
580 negocis, especialment dels districtes 3 i 6.
POLIESPORTIU NOU: La reforma d’aquest emblemàtic
equipament amb tres milions d’euros d’inversió, consistirà
en una rehabilitació integral de la instal·lació, millores en
l’evaquació, optimització de l’aforament i funcionalitat per
a una posada al dia.

Q
QUALITAT DE L’AIRE: Santa Coloma va aprovar durant
el primer any de mandat el seu Pla per la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) amb l’objectiu de reduir l’emissió de
contaminants.
QUIMETS I COLOMES: Sota aquest sobrenom s’engloben
els i les participants en les diferents edicions del Programa
La Gent Gran Participa, que ofereix un complement a l’atenció social de la gent basat en l’oci, l’exercici, la formació al
llarg de tota la vida i el foment de la memòria històrica.

P

R

PAE: El Punt d’Atenció a l’Emprenedor, gestionat per Grameimpuls, és un servei d’assessorament i gestió gratuït destinat a facilitar la creació i tramitació d’altes de noves empreses i el seu cessament.

REALITAT VIRTUAL: Santa Coloma va ser la primera ciutat catalana en aplicar la tecnologia virtual a la participació.
En el procés complementari per escollir la millor opció urbanística pel Passeig de la Salzereda, els veïns i veïnes van poder experimentar els dos models proposats amb dispositius
d’ulleres 3D. Aquest procés va rebre el certificat de “bona
pràctica” del Banc de la Fundació Pi i Sunyer – Federació de
Municipis de Catalunya.

PARAULA DE SANTA COLOMA: Programa municipal de
foment de la lectura i de promoció de la literatura colomenca.
MILLENNIALS: L’Ajuntament ha posat en marxa aquest
any programes municipals d’ajut al lloguer per a millennials
(joves d’entre 18 i 38 anys) que podran beneficiar-se de fins
a 200 euros mensuals d’ajut al lloguer durant 5 anys.

PATIS OBERTS: Amb aquest programa s’obren els patis
d’algunes escoles els caps de setmana per facilitat l’accés a
infants i joves al lleure educatiu, cultura i esports, a la vegada que es crea ocupació des de Grameimpuls.

MOSQUIT TIGRE: Aquest habitant no empadronat a Santa Coloma suposa un bon nivell d’esforç cada estiu Campanyes municipals de control d’aquesta espècie, informació
preventiva, tractament a les zones sensibles i fins i tot instal·lacions per a rats penats prop del riu són algunes de les
mesures emprades.

PERI II: Després de les reunions de negociació amb el veïnat i associacions, els enderrocs del Pla Santa Coloma Vella II permetran un veritable canvi de fisonomia del Centre,
incorporant-hi una nova plaça pública de 1.280 m2, nous
habitatges amb una quota d’habitatge a lloguer accessible i
re-urbanització per millorar les zones de l’entorn.

REGISTRE CIUTADÀ: Mecanisme inclòs en el Reglament
de Participació pel qual els ciutadans i ciutadanes s’inscriuen
per rebre informació municipal sobre l’agenda, els actes específics o les iniciatives en l’àmbit escollit. Per entrar en
aquest llistat “viu” i estar al cas del que passa a la ciutat cal
inscriure’s mitjançant la web.
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RECOLLIDA DE MOBLES: Davant de les situacions d’incivisme provocades per algunes persones que abandonen
mobles a la via pública, l’Ajuntament, a més del sistema de
sancions que van dels 175 als 250 euros, posa a disposició
de la ciutadania un servei totalment gratuït de recollida. De
mitjana, els serveis municipals fan unes 8.000 recollides
per any.
RESPONSIVE: Aquest és el nom que rep el sistema de la
nova web municipal que permet millorar la seva accessibilitat a través dels dispositius mòbils: disseny renovat, cercador més efectiu, més tràmits en línia i facilitat d’accés per
a les persones amb diversitat funcional són algunes de les
característiques de la nova web.

TRANSPARÈNCIA: L’Ajuntament de Santa Coloma ha fet
un gran esforç per adequar les seves estructures a la nova
normativa de transparència adoptant cartes de serveis,
complint amb les enquestes de satisfacció, instaurant el sistema d’informació pública ciutadana (SAIP) i, entre d’altres,
potenciant la instauració del Marc d’Integritat Institucional
que es troba en plena construcció. Aquests esforços han merescut que tots i cadascun dels anys del mandat, Santa Coloma hagi aconseguit el 100% del segell de qualitat atorgat
per Infoparticipa (UAB), cosa que la situa entre els 50 ajuntaments més transparents de tota Espanya.

VOLUNTARIAT: Set entitats de la ciutat ofereixen, amb
l’ajut de l’Ajuntament i a través del Punt del Voluntariat,
prop de 100 projectes (ajuda a la llar, tallers de memòria,
àpats en companyia, etc) en què hi participen més de 800
persones.

W
WC SOLIDARIS: Santa Coloma és un dels municipis adherits al projecte solidari “No puc esperar”, que impulsa l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya,
per ajudar les persones que tenen la necessitat d’utilitzar
urgentment un lavabo a causa d’aquests problemes mèdics
no contagiosos.

X
XARXA EUROPEA DE SUPORT ALS REFUGIATS: Des
del 2016 la nostra ciutat pertany a aquesta xarxa per reivindicar “un passatge segur” per a aquestes persones.

S
SÍMBOLS CONTRA LA LGTBI-FÒBIA: Santa Coloma ha
vestit de color diversos elements de la via pública (pilones,
passos de vianants) per visualitzar el col·lectiu LGTBI i mostrar el rebuig a qualsevol prejudici o estereotip que impedeixi la igualtat de drets per motius d’orientació sexual.

TREBALL ALS BARRIS: Sota aquest nom s’agrupen un seguit d’actuacions de formació i acompanyament a la inserció
laboral per generar noves oportunitats de feina als col·lectius més vulnerables. Amb una mitjana d’uns 2,5 mil·lions
d’euros anuals, aquest programa laboral de Grameimpuls ja
va per l’onzena edició.

U

XELA: Projecte educatiu i d’oci dedicat als nens i nenes
d’entre 6 i 12 anys amb discapacitat i que treballa especialment amb TEA (Transtorn de l’Especte Autista).

Y
YOU, VINYL: Una de les peticions recollides al PAM era
la promoció d’activitats específiques per a l’anomenada “generació vinil” (gent d’entre 40 i 50 anys). En aquest sentit
es van celebrar les trobades “Canes i Tapes” on van poder
participar més de 600 vinyls de tot Santa Coloma.

USOS DE CAN ZAM: A través d’un procés participatiu en
què van participar més de 5.000 persones, la ciutadania va
expressar les seves preferències per a la segona fase del Parc
de Can Zam.

V
SKATE PARC: Inaugurat el febrer del 2016, aquest espai
per practicar esports sobre rodes al costat de Can Zam es va
dissenyar amb la participació de joves skaters i a partir de
materials reciclats.

T
EL “TALP”: Nova aplicació per a mòbil a través de la qual els
veïns i veïnes podran avisar l’Ajuntament sobre incidències
detectades a la via pública. Un altra aplicació que esta en marxa és la de Seguretat, per connectar policia i veïnat, i “Santa
Coloma és smart” amb informació general de la ciutat.
TARGETA ROSA: El transport ja és més assequible per a
la gent gran a Santa Coloma, que es poden acollir a la targeta rosa dos anys abans (als 60) gràcies a un conveni entre
l’AMB i l’Ajuntament.

VINYA D’EN SABATER: Ja s’ha celebrat la verema en
aquest espai agrícola destinat a la formació i a la recuperació de la tradició vitivinícola de l’antiga Santa Coloma. Els
primers vins colomencs produïts han estat reconeguts amb
la DO Alella. A més, gràcies a un conveni amb lINCAVI i
l’UB s’impulsarà l’experimentació vitivinícola en aquests
terrenys.

Z
ZONA JOVE: El Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar acull una oferta variada d’activitats per a la gent més
jove de la ciutat. També és un centre d’informació i orientació i compta amb instal·lacions i suport informàtic per a
l’estudi i la realització de treballs i projectes.
ZUMBA I MOLT MÉS:
Els Centres Cívics i casals
acullen una extensa i variada programació d’activitats destinada a totes les
edats amb un gran ventall
de possibilitats lúdiques i
formatives en aquests espais oberts a tothom. Informa’t al teu centre cívic!
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