El diari del
P r o c é s

Ciutats
i comunitats
sostenibles
Vertebració
de la ciutat
›› Què farem?
Desenvoluparem projectes urbanístics estratègics que vertebrin la ciutat.
›› Com ho farem?
• Continuarem la renovació dels següents
àmbits en transformació:
––Santa Coloma Vella.
• Eix Bruc:
·· Urbanitzarem la plaça Alfons Comín.
·· Instal·larem les escales mecàniques a
Bruc.
• Desenvoluparem el Front Fluvial del Raval:
––Urbanitzarem l’avinguda Sanatori.
––Farem un estudi sobre l’Espai Cívic del
Raval.
––Urbanitzarem el passeig Fluvial a Safaretjos.
––Farem la 2ª fase del projecte de Plaça de
les Cultures i remodelarem l’avinguda
Generalitat (entre Can Peixauet i Pons
i Rabadà).
• Continuarem les accions als àmbits del
Parc de Can Zam, amb les següents actuacions:
––Urbanitzarem l’avinguda Anselm del
Riu fase II.
––Realitzarem un projecte d’urbanització
per al Parc Moragas.
––Realitzarem un estudi pel passeig de la
Salzereda en aquest tram (fase III).
––Planificarem la inclusió d’altres elements derivats del procés participatiu
del Parc de Can Zam (fase II), decidits
per la ciutadania i introduint les recomanacions de l’AMB.
• Establirem estratègies per renaturalitzar
la ciutat a través d’un estudi pel desenvolupament d’un eix verd de la Pinta Verda
i un estudi per al tractament de les vores
urbanes.

PERI II és el Pla Especial de Reforma
Interior Ciutat Vella que incorporarà una
nova plaça pública de 1.280 m2, nous
habitatges amb una quota de lloguer i
la reurbanització i millora de les zones
de l’entorn.

Un total de 5.096 persones van
participar, mitjançant una enquesta,
en el procés participatiu del Parc
de Can Zam, escollint i prioritzant
20 usos dels quals l’AMB va emetre
informe de sostenibilitat.
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Les ciutats són els espais i les persones que les habiten. En
aquest sentit, Santa Coloma és casa nostra. Les polítiques
d’urbanisme, habitatge, espai públic, ecologia urbana i
mobilitat han de ser dissenyades pensant en tots els colomencs
i totes les colomenques. A més, una comunitat sostenible
també és aquella on es desenvolupen accions sostenibles en
matèria d’indústria i comerç, atenent les necessitats de les
persones treballadores o amb la necessitat d’ocupació laboral.

Urbanisme de proximitat

A més a més...

›› Què farem?
Fomentarem l’urbanisme de proximitat amb criteris
de sostenibilitat i amb perspectiva de gènere.

›› Què farem?
Una ciutat sostenible i amable.

›› Com ho farem?
• Urbanitzarem els carrers següents:
––Carrer Mare de Déu dels Àngels (tram Baró).
––Carrers de Sants, Prat de la Riba i Roger de
Llúria amb Francesc Julià.
• Finalitzarem la construcció o l’adaptació dels equipaments següents:
––La Ciba.
––El Pavelló B de l’Esperit Sant.
––La nova comissaria de policia (el projecte fet i
l’edifici en construcció).
––El complex Oliveres (per a estudiants i joves
esportistes).
• Redactarem un Pla d’equipaments municipals.

Des del punt de vista de l’arquitectura, urbanit
zar significa crear, desenvolupar i reformar un
centre urbà o una unitat urbana: l’ordenació
dels espais, la introducció d’elements urbans
(bancs, jardineres), la conducció elèctrica, ai
gua, sanejament i clavegueram, etc.

Un dels elements bàsics en les
urbanitzacions és l’enllumenat públic, que
va suposar una inversió superior al milió
d’euros durant el mandat passat.

›› Com ho farem?
• Donarem resposta als compromisos d’estudis d’accessibilitat per a la possible instal·lació d’escales mecàniques a
Mallorca-Cabrera i Cervantes i/o Còrdova.
• Finalitzarem les obres del Molí d’en Ribé i de la Plaça
Pau Casals.
• Reurbanitzarem la zona del carrer Milà i Fontanals davant de Can Mariner.
• Potenciarem la posada en valor dels paisatges que donen
identitat a la ciutat a través d’un estudi sobre els valors
urbans d’alguns dels àmbits.
• Durem a terme un estudi per a la urbanització de la plaça
Besòs.
• Planificarem millores a la plaça Sant Just i als carrers adjacents.

L’Autoritat del Transport Metropolità va distingir Santa
Coloma amb el certificat de “bona pràctica” pel progra
ma “Barris per a vianants”, consistent a pacificar i am
bientar espais públics amb la creació d’illes a l’interior
on la prioritat són els i les vianants.

Durant el mandat passat, l’Ajuntament va
destinar gairebé 1.500.000 € a diferents obres de
pavimentació arreu de la ciutat.

Habitatge assequible
›› Què farem?
Promourem el dret d’accés a un habitatge assequible.
Aprovarem el Pla Local d’Habitatge que marca l’estratègia municipal d’habitatge durant els propers 6 anys.
›› Com ho farem?
• Incrementarem el parc d’habitatge de propietat municipal en un mínim
d’un 10 %.
• Ampliarem el parc d’habitatges protegits als projectes estratègics dels pròxims quatre anys: Plaça Alfons Comin, i treballarem en l’ampliació del Eix
Bruc i Front Fluvial.
• Durem a terme, com a mínim, entre dos i tres promocions d’habitatge dotacional per a col·lectius específics (gent gran, joves, dones, famílies monoparentals i monomarentals, etc.).

Què és habitatge dotacional?
Són habitatges destinats a col·lectius amb necessitats específiques,
com gent gran i gent jove, que es construeixen en sòl d’equipament.

L’antiga Escola Miguel Hernández allotjarà un bloc de 48 habitatges
destinats a persones majors de 65 anys i amb rendes baixes.

Més informació: Servei de Participació ciutadana. part.ciutadana@gramenet.cat

Parc d’habitatges existent

Residus i neteja

A més a més...

›› Què farem?
Mobilitzarem i millorarem el parc d’habitatges existent.

›› Què farem?
Santa Coloma, ciutat neta.

›› Com ho farem?
• Mobilitzarem els habitatges buits a la ciutat signant, com a mínim, dos convenis durant el mandat amb entitats del sector i adquirint-los a través
d’instruments com el tempteig i retracte.
• Promourem la rehabilitació del parc d’habitatges
existent, com a mínim a 300 habitatges, mitjançant la declaració de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) a la ciutat.
• Impulsarem nous programes per evitar, tant la pèrdua, com el mal ús de l’habitatge.

›› Com ho farem?
• Desenvoluparem un pla per implementar i millorar el sistema de gestió dels residus porta a porta
per al sector comercial.
• Incrementarem campanyes per sensibilitzar la ciutadania sobre la gestió i minimització de residus, a través del Pla Local Residus 0, així com la neteja urbana.

›› Què farem?
Tindrem cura de les zones que necessiten intervenció prioritària.

El tempteig i retracte dóna prioritat a l’Ajun
tament per comprar els pisos en venta abans
que la propietat l’ofereixi a tercers. El dret de
retracte és com una segona oportunitat per
a l’inquilí/ina segons la qual, encara que el
propietari/ària de l’habitatge arrendat no li
hagi notificat les seves intencions de vendre,
l’inquilí/ina té dret a fer efectiu el seu dret al
tempteig.

La deixalleria mòbil és un vehicle que recorre
Santa Coloma tots els divendres en llocs i hora
ris establerts (consultar web) per facilitar que els
veïns i veïnes dipositin residus com ara pintures,
tèxtils, sabates, pa sec, fluorescents, radiografies,
tòners, esprais, etc.

Segons l’Ecoinstitut de Barcelona,
l’activitat de deixalleria a la nostra ciutat
rep una mitjana anual de 7.700 visites
a través de les quals es recullen més de
2.000 tones de residus.

Gràcies als projectes ACR 1 i 2
(Pirineus i Mas Marí), es rehabilitaran
66 edificis privats.

›› Com ho farem?
• Seguirem amb les campanyes d’adaptació de passos de vianants i tractaments antilliscants, alhora que impulsarem campanyes de pavimentació i
continuarem millorant les voreres per fer una ciutat més inclusiva.
• Millorarem l’enllumenat públic per fer-lo més eficient i sostenible i, d’altra banda, crearem espais
confortables tenint en compte la perspectiva de
gènere i els col·lectius vulnerables.
• Durem a terme un Pla de regularització dels guals
i de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat, així com la senyalització de l’anella viària.

La senyalització horitzontal és tota aquella que
trobem al sòl de les nostres ciutats i que ge
neralment es marca amb pintura (marques
d’aparcament, senyals pintades a terra, etc.). La
senyalització vertical, com el seu nom indica, és
tota aquella que s’eleva del terra (panells, se
nyals de tràfic, etc.).

El manteniment dels semàfors de la nostra
ciutat suposa una despesa de més de
225.000 € l’any.

El Talp és una aplicació mòbil que permet a la
ciutadania col·laborar amb l’Ajuntament per
corregir incidències o assenyalar desperfectes
a la via pública.

El muntant aproximat del cost del
manteniment de la via pública és d’uns
2 milions d’euros l’any.

Qualificació professional
›› Què farem?
Millorarem la qualificació professional de les persones.

Espai públic
›› Què farem?
Millorarem el manteniment dels carrers de la ciutat.

›› Com ho farem?
• Asfaltarem els carrers de Menorca i Cabrera.
• Continuarem amb el desplegament de les Brigades
d’Intervenció Immediata per a les reparacions a la
via pública.
• Realitzarem accions de reparació i manteniment
de voreres, calçades i mobiliari urbà als barris de
la ciutat.

Mobilitat sostenible
›› Què farem?
Pacificarem els carrers a favor de la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire.
›› Com ho farem?
• Implantarem almenys dos barris per a vianants. I
iniciarem els estudis per implentar un a l’entorn
del Mercat del Fondo.
• Durem a terme un programa de sensibilització cap a
la mobilitat sostenible i les zones de baixes emissions.
• Ampliarem la xarxa de carril bici i dels equipaments associats.

El Bicivia és una infraestructura de bicicletes
que té com a objectiu connectar totes o la ma
joria de les ciutats de l’AMB promovent la mobi
litat ciclista i contribuint al canvi d’hàbits en la
mobilitat quotidiana de la ciutadania.

La xarxa de carril bici de Santa Coloma ja
compta amb més de 5 km de carrils.

Transport sostenible
›› Què farem?
Fomentarem el transport públic i el transport sostenible.
›› Com ho farem?
• Millorarem la xarxa, l’accessibilitat i el mobiliari del bus metropolità.
• Estudiarem la regulació de l’estacionament, en especial per a la implantació de zones verdes per a residents.
• Estudiarem la implementació de punts de càrrega de vehicles elèctrics a les noves urbanitzacions i en espais municipals.
• Treballarem per la regulació i la formació en termes de mobilitat sostenible a través de la redacció de la nova ordenança municipal de mobilitat, i d’un Programa de formació en mobilitat sostenible i segura.

Què és la mobilitat sostenible?
És un conjunt d’accions destinades a tota la ciutadania per millorar la qualitat de l’entorn, prioritzant l’ús
del transport públic i millorant l’accés a les energies alternatives per tal de reduir l’impacte mediambiental.

Des del 2019 un total de 56 autobusos híbrids circulen per Santa Coloma i el 10 % de
tota la flota que serveix Santa Coloma és elèctrica.

›› Com ho farem?
• Ampliarem l’Escola de Restauració al recinte Torribera amb un nou espai per tal de seguir avançant
amb noves especialitats formatives en condicions
d’excel·lència.
• Posarem en marxa el Centre de Formació Ocupacional a l’antic Hospital de l’Esperit Sant, com
a espai formatiu d’excel·lència i referència terri
torial.

Entenem per formació ocupacional els cursos
dirigits a l’adquisició i la millora de les compe
tències i qualificacions professionals, priorità
riament de les persones treballadores desocu
pades. La formació es realitza mitjançant els
certificats de professionalitat, que acrediten les
competències, els coneixements, les habilitats i
les aptituds adquirides.

Actualment es realitzen 45 cursos de
formació professional per a l’ocupació,
dirigits a 675 persones.

Empreses
i emprenedors/es
›› Què farem?
Fomentarem la creació d’empreses i donarem suport
a les persones emprenedores.
›› Com ho farem?
• Posarem en contacte propietaris/àries i nous/ves
emprenedors/es a fi de continuar amb els negocis i
evitar el tancament d’aquests.
• Donarem suport a la creació d’empreses amb un
programa d’ajuts a l’autoocupació adreçats a persones en situació d’atur.
• Començarem un programa de mentoratge femení.

El Servei de Foment Empresarial té com a ob
jectiu incentivar el “gen” emprenedor i impulsar
la creació i consolidació d’empreses, especial
ment en els sectors clau o emergents del terri
tori, i des del valor de posar les persones en el
centre de l’economia social.

A través del servei de foment empresarial
i des de la seva creació, Grameimpuls ha
assessorat 12.500 emprenedors/es i ha
fet acompanyament a unes 2.000 idees de
creació de negoci.

Perspectiva de gènere
en el món del treball

Enfortiment i nova
aposta pel comerç local

›› Què farem?
Promourem la incorporació de la perspectiva de gènere en el món del treball.

›› Què farem?
Treballarem per un comerç local sostenible: apostant per la modernització i l’accessibilitat.

›› Com ho farem?
• Fomentarem l’accés de les dones a oficis masculinitzats, noves professions que demanda el mercat, Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC), i accés a certificats de professionalitat. De
forma paral·lela, sensibilitzarem les empreses.
• Prioritzarem la incorporació als itineraris d’acompanyament a la inserció, a la formació, als plans
d’ocupació i a l’empresa ordinària de dones que
han patit o pateixen violència masclista.
• Impulsarem programes d’orientació i adquisició
d’experiència laboral específics per a dones.
• Promourem el lideratge en femení en el món de
l’empresa i l’ocupació.
• Promourem els plans d’igualtat en les empreses.

›› Com ho farem?
• Millorarem les diverses subvencions al sector comercial i potenciarem les de l’associacionisme comercial.
• Crearem un segell de qualitat per donar visibilitat
als establiments comercials que apliquen bones
pràctiques comercials i d’accessibilitat.
• Realitzarem les reparacions necessàries a la planta de vendes del Mercat de Singuerlín i a l’aparcament.

Què és Íria?
És un itinerari organitzat per Grameimpuls en
el marc del programa “Treball als barris” (SOC)
per formar dones en oficis tradicionalment
masculins. Té una durada total de 135 hores i
està dirigit a les dones colomenques en situa
ció d’atur.

L’atur femení a la nostra ciutat (56 %)
és més elevat que el masculí (44 %).

Economia social i solidària
›› Què farem?
Impulsarem l’economia social i solidària a la nostra
ciutat.
›› Com ho farem?
• Promourem campanyes de difusió i sensibilització
envers l’economia social i solidària (ESS) entre els
agents econòmics, socials i comunitaris, així com
entre la ciutadania.
• Impulsarem un programa d’acompanyament al
naixement, consolidació i intercooperació d’inicia
tives d’economia social i solidària.
• Farem de l’Ajuntament un element dinamitzador
de l’ESS, apostant per un nou model d’economia
més sostenible en les seves contractacions, a través
de la incorporació de clàusules socials.

Què entenem per economia social i solidària?
És el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques,
formals o informals, individuals o col·lectives,
que prioritzen la satisfacció de les necessitats
de les persones per damunt del lucre. La inicia
tiva més emblemàtica de la nostra ciutat és la
grama, la moneda local que afavoreix que els
diners que es generen a Santa Coloma es que
din a la ciutat.

›› Què farem?
Definirem un model de comerç urbà competitiu que
doni resposta a les necessitats actuals dels ciutadans
i ciutadanes de Santa Coloma.
›› Com ho farem?
• Encarregarem el Pla Estratègic de Comerç Santa
Coloma 2020-2030.
• Analitzarem el mapa comercial actual de la ciutat
i la seva salut, i dissenyarem noves polítiques per
enfortir-lo.
• Crearem zones i carrers més atractius des d’un
punt de vista comercial.

“La bossa o la vida” és el nom de la campa
nya que impulsa el comerç local per a la reduc
ció de l’ús de bosses de plàstic com a criteri
de qualitat i sostenibilitat. L’objectiu és que el
2025 el consum de bosses anual no superi les
40 per persona a la nostra ciutat.

El Pla de Dinamització per a la restauració ofe
reix ajuts en grames a aquest sector per millorar
la qualitat dels establiments. La primera convo
catòria al 2018 va donar cobertura als barris
centrals de la ciutat, però l’any següent les con
vocatòries ja es van fer extensives als restau
radors/es de tota la ciutat. Durant el 2020, es
posarà en marxa la tercera edició del programa.

Santa Coloma compta amb més de 1.300
establiments comercials que sostenen el
25 % de l’activitat econòmica local.

El 17 % de les feines que es desenvolupen
a la nostra ciutat estan relacionades amb
l’àmbit del comerç.

Turisme

Civisme

›› Què farem?
Consolidarem Santa Coloma com a destí turístic metropolità.

›› Què farem?
Aconseguirem nivells de civisme satisfactoris per a
tots i totes.

›› Com ho farem?
• Ampliarem i reforçarem les campanyes enogastronòmiques sota la marca “Santa Coloma Gastronòmica”.
• Reforçarem els itineraris teatralitzats per donar a
conèixer la nostra ciutat i la seva història.
• Farem de Santa Coloma una ciutat de cine afavorint les filmacions de cinema, sèries i anuncis.

›› Com ho farem?
• Elaborarem un Pla d’acció per a la millora del Civisme, que treballarem amb participació i la implicació de la ciutadania.
• Acordarem una gran aliança per al civisme signant
acords amb el teixit social i la ciutadania.
• Desenvoluparem campanyes divulgatives i de sensibilització i plans de formació en qüestions de civisme.
• Desplegarem agents cívics al territori com a promotors/es del civisme.
• Crearem una nova Taula de Civisme.

Què és l’enogastronomia?
És la unió de l’enologia i la gastronomia en re
ferència a un territori concret. Més enllà del que
suposa el plaer de menjar i de beure un bon vi,
l’enogastronomia proposa una lectura alternati
va de la història, de la geografia i de la sociolo
gia d’una població.

3.350 persones han passat ja per
l’experiència de la ruta teatralitzada de
Santa Coloma al llarg de les seves cinc
primeres edicions.

El servei de “serenos”, agents cívics/ques noc
turns, a més d’inspeccionar la via pública per
garantir que tot és correcte, assisteixen les per
sones que necessiten ajuda o acompanyament.
Per la seva banda, els/les agents cívics/ques
i de mobilitat diürns desenvolupen tasques de
suport i control dels itineraris escolars segurs.

La posada en marxa del pla de “serenos” va
suposar una inversió de 400.000 €.

Seguretat integral

La grama ja ha generat,
en els seus primers dos anys de vida,
transaccions per valor de
2,4 milions d’euros.

›› Què farem?
Millorarem les infraestructures, les eines i les estratègies de la Policia Local.

Promoció de la ciutat
›› Què farem?
Promocionarem Santa Coloma
com a ciutat d’esdeveniments.

Comerç competitiu

›› Com ho farem?
• Elaborarem un mapa de centres d’interès lúdics, comercials i gastronòmics.
• Elaborarem una guia d’actes i esdeveniments que promoguin la imatge
de la ciutat.

›› Com ho farem?
• Posarem en funcionament la nova comissaria central de la Policia Local a la plaça de les Cultures.
• Renovarem la flota de la Policia Municipal, adquirint vehicles respectuosos amb el medi ambient i
eficients per a la tasca policial.
• Instal·larem i posarem en marxa càmeres de control de trànsit en punts sensibles de la ciutat per
millorar la mobilitat.

Santa Coloma acull actualment tres festivals musicals d’ambit internacional amb assistència de molts i
moltes turistes ocasionals que repercuteixen en beneficis econòmics i de promoció de la ciutat. Es tracta del
Tomorrowland, el Holi Festival i el Rock Fest (que ja ha superat la xifra de 75.000 assistents).

“Santa Coloma seguretat ciutadana” és el nom de
l’aplicació mòbil que els colomencs i colomenques
es poden descarregar per interactuar directament
amb la Policia Local de manera còmoda i àgil.

Santa Coloma ja és una ciutat de referència enogastronòmica: pràcticament el 90 % dels i les
sommeliers formats a l’Escola de Restauració de Torribera troba feina un cop el llicencien.

L’edifici que allotjarà la nova comissaria compta
amb 6 pisos i una superfície total de 9.800 m2.

Més informació: Servei de Participació ciutadana. part.ciutadana@gramenet.cat

Ciutat segura

Convivència

›› Què farem?
Treballarem per al manteniment de Santa Coloma com a ciutat segura.

›› Què farem?
Millorarem la convivència des d’una estratègia de
proximitat.

›› Com ho farem?
• Crearem, en coordinació amb el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD),
una Taula per al seguiment i la prevenció de
les violències masclistes i delictes d’odi.
• Millorarem l’aplicació de mòbil “App de Seguretat” desplegant la versió per ordinador
als comerços i activitats de la ciutat, amb la
finalitat d’afavorir la comunicació de comerciants, de les persones vulnerables i de la
ciutadania en general, amb la Policia Local.
• Augmentarem la plantilla de la Policia Local.

›› Com ho farem?
• Donat que les comunitats veïnals són unitats bàsiques de convivència, les dotarem d’instruments
per a la resolució positiva dels conflictes, especial
ment amb la implementació de mediació entre
dues o més parts.
• Mantindrem una observació intensiva de l’espai
públic per tal de detectar i/o prevenir situacions
que distorsionin la convivència.
• Implementarem plans comunitaris d’acció per
a la millora de les relacions entre les persones i
d’aquestes amb l’entorn públic de proximitat (carrers, places, parcs, etc.).

Al 2019, la Policia Local de Santa Coloma
va celebrar el 70è aniversari de la seva
creació com a cos policial.

L’Ajuntament disposa d’un nou
Document Únic de Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM) vinculat
a la creació del nou centre de
comandament i gestió de seguretat,
mobilitat i emergències.

Desenvolupament
comunitari
›› Què farem?
Enfortirem el treball en xarxa i comunitari per aconseguir
nivells de veïnatge intergeneracional i intercultural confortables i sostenibles.
Contribuirem a la millora de la comunitària i ciutadana envers els nivells de desenvolupament cívic de la ciutat.
›› Com ho farem?
• Implementarem el projecte Centres per la Convivència de
suport i acompanyament als centres de secundària en la
confecció dels seus propis plans de convivència, que hauran de recollir instruments de resolució positiva com la
mediació.
• Contribuirem a la formació i sensibilització sobre l’abordatge de la diversitat i la perspectiva intercultural, tant a
professionals de l’Ajuntament i altres institucions, com a
entitats i col·lectius, personal docent i joves.
• Introduirem el vector del Civisme de manera transversal
en totes les accions comunitàries informatives, formatives i de sensibilització.

Què és un pacte de convivència?
És un conjunt de normes de la comunitat, acor
dades amb tot el veïnat, propietaris/àries i lloga
ters/res, per garantir la convivència quan és ne
cessari en afers com horaris de descans, tinença
d’animals, festes, obres, etc.

El projecte “Narratives interculturals” és una estratègia
comunitària que aplega més de 400 ciutadans i ciuta
danes i 67 entitats que treballen en la construcció com
partida i corresponsable d’una “caixa d’eines” per mo
dificar relats i actituds negatives per a la convivència.

Cada any, al voltant del 9 % dels/de les
habitants de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona es veuen implicats/ades en
algun tipus de conflicte relacionat amb la
convivència.

Al llarg del 2019, un total de 3.583 persones
van participar en les activitats de “Narratives
interculturals”. El lloc web va enregistrar 13.946
visites.

“I continuarem...”
URBANISME

• Amb les obres de la rehabilitació integral del Pavelló Municipal d’Esports.
• Finalitzant les reformes de la plaça Abat Escarré.
• Avançant en el redisseny de la plaça del Barri Llatí.
• Duent a terme les obres de Salzereda fins a la seva
finalització.
• Finalitzant el projecte a l’antiga Escola Miguel
Hernández, i adjudicant els habitatges.

HABITATGE
• Treballant en la consolidació de la Borsa Jove de
Lloguer.
• Oferint suport a les famílies amb ajuts a la rehabilitació.
• Atorgant subvencions per a la rehabilitació sostenible.
• Promovent les cooperatives d’habitatge.
• Promovent altres fórmules d’habitatge assequible
i sostenible com la masoveria urbana.

VIA PÚBLICA I NETEJA
• Incrementant la recollida selectiva de residus,
fent campanyes de sensibilització i millorant la
gestió de la recollida.
• Promovent accions d’educació i conscienciació sobre la importància dels espais públics i la neteja
del municipi.
• Parant especial atenció a la neteja i a la sensibilització dels mercats no sedentaris i fires.

MOBILITAT

• Actualitzant les reserves d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda.
• Eliminant progressivament els elements que limiten el pas de vianants.

ECONOMIA I TREBALL
• Desenvolupant plans d’ocupació i adaptant-los
a les necessitats reals del municipi, afavorint la
igualtat d’oportunitats i oferint experiències professionals a persones en situació d’atur a través de
la realització de serveis d’interès general i social
amb caràcter temporal.
• Impulsant el desenvolupament del projecte de la
grama, la nostra moneda local.
• Ampliant la xarxa de comerços i empreses que acceptin la grama.
• Promovent campanyes de dinamització i promoció de la compra local.
• Promovent la gastronomia local a través de la
marca “Santa Coloma gastronòmica” amb la continuïtat de les iniciatives “SC DeGusta”, “Raïm i
Cultura”, etc.
• Assegurant la nostra presència a la Fira internacio
nal B-Travel, així com a diferents oficines turístiques de l’entorn metropolità.
• Millorant els punts d’informació i senyalització
turística.
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CIVISME I CONVIVÈNCIA
• Millorant el projecte actual de “serenos”, agents
cívics/ques nocturns.
• Treballant en la conscienciació de la recollida de
deposicions d’animals al carrer.
• Dedicant esforços al servei de recollida de mobles
per fer front a l’abandonament d’aquests a les voreres.
• Mantenint i dinamitzant la Xarxa de Valors per a
la lluita contra els falsos rumors, prejudicis i estereotips que dificulten la convivència.
• Promovent accions orientades a la intervenció en situacions de “sensellarisme” (persones sense llar).
• Fomentant accions preventives contra l’extremisme violent a través de la creació d’una estratègia interdepartamental i interinstitucional.

SEGURETAT INTEGRAL
• Millorant les estratègies de coordinació i cooperació amb tots els operadors de seguretat i mobilitat que treballen al territori.
• Incrementant les accions de suport i atenció en
matèria de seguretat al veïnat en actes i activitats
que puguin implicar risc per a la ciutadania.

Un cop aprovat el PAM definitiu, podràs
consultar més detalls, com el calendari de
realització de l’acció o l’estimació pressupostària corresponent, a través del web:
www.gramenet.cat/plaacciomunicipal

O mitjançant el QR següent:

Més informació: Servei de Participació ciutadana. part.ciutadana@gramenet.cat

