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Nova etapa virtual del procés participatiu per
elaborar el Pla d’Acció Municipal 2020-2023
S’hi podrà participar en línia, enviant propostes
i formant part dels debats telemàtics

Amb les aportacions de tothom es definirà el full
de ruta que haurà de seguir el govern municipal

El procés participatiu per a l’elaboració del full de ruta
del govern de la ciutat, el Pla d’Acció Municipal (PAM),
per a aquest mandat (2020-2023) es va paralitzar a
mitjans del passat mes de març degut a la pandèmia
provocada pel Covid-19 i el decret d’estat d’alarma a tot el
país. Gairebé dos mesos després, a l’inici de les fases de
des confinament per a la tornada a la nova normalitat,
l’Ajuntament reprèn el procés d’elaboració del PAM.

¿Cómo participar
en la elaboración del PAM?
Se podrá participar de dos maneras diferentes pero
complementarias:
> Asistiendo a los grupos de trabajo telemáticos, donde se repasarán las acciones previstas en los
diferentes ámbitos del gobierno municipal.

L’Ajuntament inicia amb el mes de juny la recollida
d’opinions que conformaran el contingut del PAM de la
etapa 2020-2023. El procés, diferent en la forma a la que
obliga la crisi sanitària, es fa no obstant amb la mateixa
voluntat de recollir el sentir i la voluntat de la ciutadania, i
es farà de la manera que és possible en les actuals circumstàncies; es a dir, per mitjans virtuals i telefònics. Malgrat
el canvi en el sistema d’opinar, s’anima a tots els veïns i les
veïnes de Santa Coloma de Gramenet a fer arribar els seus
suggeriments i a expressar les seves prioritats i desitjos
perquè la nostra ciutat continuï avançant en els propers
anys.

Participar es fácil y se podrá hacer mediante estos
sistemas:
• Consultando el calendario de actividades y seleccionando la sesión en la que se desea participar.
• Mediante inscripción en la web municipal (www.
gramenet.cat) o enviando un correo electrónico a
pam@gramenet.cat
• Recibirá un correo electrónico con un enlace para
participar en la sesión telemática elegida.

Un PAM

basat en els Objectius de
desenvolupament Sostenible (ODS)

A través de l’Agenda 2030, les Nacions Unides van adoptar
un total de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) que els governs i les administracions de tots els àmbits estaven cridades a aplicar per assolir la sostenibilitat
del planeta i les persones que l’habiten.
L’Ajuntament, sensible a aquest propòsit, considera
que l’àmbit local ofereix un entorn d’oportunitat per a
l’assoliment dels ODS i expressa el seu compromís de
basar el seu full de ruta principal, el PAM, en aquets objectius, ja que, en l’actual situació generada pel Covid-19,
considera que són més essencials que mai per preservar
l’estat de benestar i assolir la sostenibilitat de la nostra
ciutat i de totes les ciutats del planeta.

Santa Coloma,
una ciutat
amb empenta
i esperança!

> Respondiendo a la encuesta de priorización o explicando sus sugerencias.
Si desea que se le llame por teléfono para realizar la encuesta, puede pedirlo en la dirección pam@gramenet.
cat o bien llamando al número 628 90 34 36.

Així, els 17 ODS estaran presents en les polítiques del
PAM a través de 6 eixos o objectius principals que englobaran tots els altres i que són aquests: Reducció de les desigualtats, Igualtat de gènere, Educació de qualitat, Acció
climàtica, Ciutats i comunitats sostenibles i Aliances.

Todas las personas participantes recibirán en su casa
el pack de apoyo a la campaña “Santa Coloma con los
ODS” (entrega a domicilio sin contacto).

Més informació a www.gramenet.cat

Comencem un procés de consulta i participació amb la ciutadania i les entitats colomenques per revalidar el Pla d'Acció Municipal
(PAM) amb l'horitzó 2020-2023. Aquest és un procés que hem hagut d'adaptar a la situació complexa que estem vivint, per fer front a
les conseqüències socials i econòmiques per la dura pandèmia del coronavirus.
El PAM continua sent el full de ruta que ha d'incloure totes aquelles accions i mesures prioritàries i consensuades amb la ciutadania,
que hem d'executar des de l'equip de govern durant aquest mandat, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats de Santa Coloma, en un context molt difícil per a moltes famílies i en general per a molts colomencs i colomenques.
La proposta de partida l'hem alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la denominada 'Agenda 2030', un compromís traçat per l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), amb les polítiques que cal fer als territoris en favor
de les persones, el planeta i la prosperitat.
En el cas de Santa Coloma, focalitzem les prioritats de mandat en sis objectius fonamentals, al voltant dels quals s'emmarcaran les
mesures que posarem en marxa, com són la reducció de les desigualtats, la igualtat de gènere, l'educació de qualitat, l'acció climàtica,
les ciutats i comunitats sostenibles, i les aliances amb institucions i organitzacions.
Hem escollit aquests objectius perquè són els que millor representen els valors i el model de ciutat cap al que hem d'avançar plegades
i plegats, un model basat en la defensa de la igualtat d'oportunitats, la justícia social, el medi ambient i alhora apostant per la gestió
eficaç, des del món local, a l'emergència ciutadana que vivim per la crisi del virus Covid-19.
Aquest procés de participació del PAM 2020-2023, que volem compartir amb totes i tots vosaltres, i que tot just comença, serà en línia
i virtual; no podrà ser presencial, per principi de precaució, prudència i per protegir, per sobre de tot, la salut de la ciutadania. Us
convido a implicar-vos-hi!

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

Volem definir amb vosaltres els compromisos ferms que materialitzarem amb un consens ampli, per continuar remant en
conjunt i construir una Santa Coloma il·lusionant i de progrés, que pugui recuperar-se i mirar cap a un horitzó ple de noves
esperances.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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Seis prioridades para construir un proyecto de ciudad
más sostenible para Santa Coloma de Gramenet

Con la crisis económica generada por el coronavirus,
el Ayuntamiento aumentará todavía más sus esfuerzos
para apoyar a las familias colomenses más afectadas.
En especial, la lucha contra la pobreza energética
tendrá especial protagonismo en este mandato, con
acciones para ayudar a la ciudadanía más vulnerable a
prevenir y evitar los cortes de suministros de electricidad, agua o gas.
El Punto de Asesoramiento Energético continuará dando apoyo a las familias en la tramitación de los bonos
sociales y otras medidas destinadas a mantener y racionalizar el suministro de energía y agua en los hogares.

Las acciones del PAM relacionadas con la lucha contra el cambio climático son esenciales para conseguir
una ciudad sostenible. Uno de los puntos fuertes
del mandato será la promoción de las energías más
sostenibles.
En este sentido, hay que empezar a trabajar en el proyecto y a asentar las bases de la “Ciudad Termal”, un
proyecto que será fundamental en el futuro para aprovechar la energía geotérmica que nos proporcionarán
las aguas calientes descubiertas en nuestro subsuelo y
que podrían servir para aclimatar escuelas, hospitales o
residencias de abuelos y abuelas de manera sostenible.

El mandato 2020-2023 será el del nacimiento de La
Ciba, equipamiento destinado a convertirse en todo un
referente en políticas de igualdad de género. Además
de mantener y aumentar todos los esfuerzos para la
promoción de la igualdad y, en especial, contra toda
manifestación de violencia de género, desde La Ciba se
trabajará en red para analizar y teorizar sobre temas
para la creación de más y mejores políticas de género.
Además, La Ciba promoverá el empoderamiento y la
capacitación de las mujeres para facilitar su acceso al
mundo laboral en condiciones de igualdad y apoyará
especialmente a las mujeres nuevas emprendedoras y
empresarias.

Promovemos un modelo educativo integral basado en la
igualdad de oportunidades para la formación. La pandemia no debe menguar el acceso de los niños y niñas
o jóvenes a la mejor educación. Por ello, en el PAM se
proponen medidas para garantizar la igualdad, como la
subvención de gafas para el alumnado de primaria, con
la finalidad de combatir el abandono escolar, la concesión
de becas para que los hijos e hijas de familias vulnerables
puedan acceder a estudios postobligatorios, la incorporación de auxiliares de conversación en inglés en la ESO, la
ampliación del Programa “El comedor al alcance de todos
y todas” en secundaria, o medidas de apoyo al alumnado
con Necesidades Educativas Especiales.

El coronavirus no parará el progreso en nuestra ciudad.
Además de los proyectos que ya se han retomado y se
encuentran en ejecución (Salzereda, Espíritu Santo,
Complejo Oliveras, antigua Escuela Miguel Hernández,
etc.) durante este mandato nuestra ciudad asistirá a
nuevas transformaciones de su espacio público en favor
de la convivencia, la salubridad y la sostenibilidad.

El último de los objetivos, el ODS número 17, es quizás el
más importante de todos. Consiste en redoblar esfuerzos
para fomentar sinergias con los diferentes actores de la
ciudad de cara a mejorar las relaciones entre instituciones y personas para trabajar conjuntamente en el logro
de la Agenda 2030. El Ayuntamiento promoverá una
serie de acciones de gestión interna para mejorar los
servicios a la ciudadanía, hará hincapié en la modernización de la participación ciudadana incidiendo en el
aumento de los medios telemáticos y la lucha contra la
brecha digital, y continuará incidiendo en los criterios
de proximidad y escucha directa permanente en las
relaciones con la ciudadanía y las entidades.

Proyectos como el Eje Bruc o la continuación del proyecto de la segunda fase de Can Zam se sumarán a las
diversas obras de urbanización y pacificación de calles
y plazas para hacer una Santa Coloma más verde y más
humana.

09.06 - Dimarts (19 h)

Afers Socials 1: lluita contra
la pobresa, lluita contra la pobresa energètica i habitatge, serveis
assistencials a les famílies i infants
en situació de risc.

Calendari
de les
sessions
virtuals
del procés
participatiu
del PAM
2020-2023
www.gramenet.cat

10.06 - Dimecres (19 h)

Cultura: dret a la cultura, equipaments culturals, patrimoni i
memòria històrica.

12.06 - Divendres (19 h)

Afers socials 2: salut, gent gran,
accessibilitat i polítiques per a les
persones amb discapacitats.

15.06 - Dilluns (19 h)

Igualtat de gènere: igualtat,
CIBA, lluita contra les violències,
transversalitat.

16.06 - Dimarts (19 h)
Esports.

17.06 / Dimecres (19 h)

Ciutat plural: polítiques LGTBI

18.06 / Dijous (19 h)

Educació, infància, jovent i
ciutat universitària.

19.06 / Divendres (19 h)

Acció climàtica: resilència,
energia sostenible, eficiència
energètica, espais verds i protecció
animal.

22.06 / Dilluns (19 h)

Urbanisme i habitatge: espai
públic, neteja, política de residus,
mobilitat i transport.

DATA I HORARI A CONFIRMAR

Sectors econòmics: ocupació,
Grameimpuls, emprenedoria, comerç i turisme.

26.06 / Divendres (19 h)

Solidaritat i cooperació

29.06 / Dilluns (19 h)

Seguretat integral: ciutat segura, civisme, convivència i desenvolupament comunitari.

30.06 / Dimarts (19 h)

Millora institucional: participació, transparència i bon govern,
atenció a la ciutadania, polítiques
de proximitat i regidories de districte.

04.07 / Dissabte (11 h)

FÒRUM DEL PAM
Presentació de les diferents ponències resum dels grups de treball /
Presentació de les dades de participació / Debat

05.06 (18.30 h)
Conferència o masterclass
al YouTube per part de Carlos
Illán, consultor en la localització
d’ODS per la Red Española de
Desarrollo Sostenible. Serà accessible a tota la ciutadania i no
caldrà sol·licitud de connexió.
Tant els horaris com les dates d’aquest calendari poden veure’s sotmeses a canvis per causes de força major. Qualsevol modificació serà
informada a través dels mitjans municipals.

www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet

