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Orgullosos i orgulloses de ser la segona ciutat catalana
que més inversió destina en atenció social a la ciutadania,
treballarem pel benestar general duent endavant accions
per fer front a la crisi. Farem costat a les famílies, als nens
i nenes, al jovent, a la nostra gent gran, i als nostres veïns
i veïnes amb dependència. A més, garantirem el dret a la
cultura i a la pràctica esportiva com a factors de creixement
personal i d’igualtat d’oportunitats.

Lluita contra la pobresa

Emergència habitacional

Infants en situació de risc

›› Què farem?
Trencar el cercle de la pobresa, empoderant la ciutadania afectada.

›› Què farem?
Treballarem per a la detecció i la millora de les condicions socioeconòmiques que poden abocar a la
pèrdua de l’habitatge.

›› Què farem?
Enfortirem el treball en xarxa incorporant eines tecnològiques com aplicacions mòbils, i/o entorns web
per a comunicació i/o seguiment de situacions d’infants en risc.

›› Com ho farem?
• Col·laborarem amb les entitats del tercer sector,
sector local i general, en projectes de formació i
d’inserció laboral al llarg de tot el mandat.
• Començarem nous programes d’accés a la feina
amb Grameimpuls i altres entitats col·laboradores,
per tal que se’n beneficiïn persones provinents de
cadascun dels EBAS de cada districte.

Què són els EBAS?
Són els Equips Bàsics d’Atenció Social que
l’Ajuntament destina a cada districte per donar
una primera atenció social a persones amb ne
cessitats bàsiques, de suport a la inserció socio
laboral i contra la desigualtat.

Durant el 2018, Santa Coloma va destinar
113,07 € per habitant a inversió social
(un 12,2 % del pressupost).

›› Com ho farem?
• Oferirem suport, assessorament i acompanyament
a les famílies davant del risc de pèrdua de l’habitatge.
• Posarem en marxa un protocol de detecció de
perfils i situacions a fi d’evitar la pèrdua de l’habitatge.

A través del Programa d’Atenció a Persones en
risc de perdre l’habitatge, els Serveis Socials
atenen aquestes, els donen orientació i suport
en els tràmits relatius a aquestes situacions,
promouen ajuts de suport i gestionen possibles
alternatives i, en casos d’emergència, preveuen
allotjament d’urgència.

El Fons de Contingència Social de
l’Ajuntament destina una mitjana de
350.000 € anuals a ajuts d’emergència
adreçats a persones o famílies en risc de
pobresa o pèrdua d’habitatge.

Lluita contra la
pobresa energètica

Atenció a les famílies

›› Què farem?
Donarem suport a les persones afectades per la pobresa energètica per fer efectiu el dret a l’aigua i
l’energia.

›› Què farem?
Millorarem els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)
a fi d’incrementar la capacitat d’atenció i la gestió
dels ajuts econòmics.

›› Com ho farem?
• Treballarem per prevenir o evitar els talls de subministraments (electricitat, aigua, gas...) motivats
per manca de recursos socioeconòmics, donant suport a través del Punt d’Assessorament Energètic
(PAE).
• Coordinarem amb Gramepark, l’empresa municipal que s’ocupa de l’habitatge i el PAE, campanyes
d’informació per a la implantació de les tarifes socials i altres mesures per a famílies vulnerables.

›› Com ho farem?
• Incrementarem la plantilla dels i les professionals
de Serveis Socials d’atenció directa.
• Instaurarem eines digitals i noves tecnologies en
la relació entre la ciutadania i els Serveis Socials
(possibilitat de demanar cita pel web, consulta de
l’estat de sol·licituds, etc.).

Què és el bo social?
És un descompte fixat pel govern de l’Estat so
bre la tarifa elèctrica que pretén protegir les
llars considerades vulnerables.

Què és la cartera de Serveis Socials Municipals?
És el catàleg de serveis de què l’Ajuntament
disposa per atendre les necessitats de la ciuta
dania. L’atenció social s’organitza, primer, en els
EBAS del districte. A més, hi ha serveis especí
fics d’atenció a la gent gran i a la infància a les
oficines del passeig Llorenç Serra, 50.

El Punt d’Assessorament Energètic va
atendre, d’abril a desembre de 2019, prop
de 3.100 sol·licituds.

El nombre de professionals de Serveis
Socials d’atenció directa és de 99 i atenen
unes 14.000 persones l’any.

›› Com ho farem?
• Posarem en marxa eines tecnològiques per a la comunicació en xarxa.
• Elaborarem i posarem en marxa un projecte de suport a l’escola amb equips professionals de seguiment socioeducatiu.
• Signarem convenis amb entitats del tercer sector
que contribueixin a incrementar l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc.

Què són les beques d’estiu?
Són prestacions amb finalitat socioeducativa
que l’Ajuntament administra per tal que nens i
nenes i joves fins a 17 anys en risc social puguin
tenir accés a casals, colònies, campaments i ac
tivitats esportives.

3.627 alumnes d’infantil i primària,
un infant de cada tres, es beneficien
actualment del Programa “El Menjador a
l’Abast de Tothom”.

Atenció i protecció
social a la gent gran
›› Què farem?
Prestarem assistència i protecció social a les persones grans que ho necessitin.
›› Com ho farem?
• Obrirem el nou equipament d’habitatges dotacionals amb serveis compartits i facilitarem a la Generalitat l’espai per a l’obertura de 30 places de
centre de dia a l’antiga Escola Miguel Hernández.
• Atendrem el 100 % de les demandes de les persones que ho necessitin mitjançant la cartera de serveis municipals per a les persones grans.

Què és el Servei de Teleassistència?
És un servei d’atenció a domicili 24 hores al dia
i 365 dies l’any que, mitjançant un dispositiu,
permet detectar situacions d’emergència i do
nar-hi resposta immediata.

Durant l’any 2018, un total de 3.389
persones van gaudir del Servei de
Teleassistència.

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

Ciutat amiga de la
gent gran
›› Què farem?
Farem de Santa Coloma una ciutat amiga de la gent
gran.
›› Com ho farem?
• Iniciarem el desplegament d’una xarxa d’espais lúdics i/o formatius per a la gent gran, amb un Ateneu per a la gent gran com a eix central.
• Elaborarem i desenvoluparem un Programa d’Activitats d’Envelliment Actiu i una Agenda de Recursos, Serveis i Entitats.
• Crearem la Taula de la Gent Gran.

Els serveis d’atenció domiciliària de l’Ajunta
ment donen suport a les persones grans i a les
persones cuidadores per tal de crear les estratè
gies d’assistència necessàries que els permetin
romandre a casa seva.

Més de 4.000 persones grans de la
ciutat gaudeixen dels serveis d’atenció
domiciliària públics.

Accessibilitat universal
›› Què farem?
Garantirem l’accessibilitat universal com a bé comú
de Santa Coloma.
›› Com ho farem?
• Aprovarem i posarem en marxa el Pla d’Accessibilitat Universal de Santa Coloma de Gramenet.
• Detectarem i resoldrem les necessitats d’accessibilitat de la ciutat que requereixin gestió immediata
i que ens arribin mitjançant denúncies, queixes i
suggeriments, etc.

La nostra ciutat va ser la primera que el 2017
es va sumar a la Declaració de Barcelona sobre
“L’Accessibilitat universal, un bé comú”, promo
guda per COCEMFE, per impulsar la plena ac
cessibilitat de productes, béns, entorns i serveis
com a dret de les persones amb discapacitat.

A Santa Coloma 11.460 persones incloses
les persones grans (gairebé el 10 %
dels habitants), són persones amb una
discapacitat certificada per la Generalitat.

Salut i qualitat de vida

Dret a la cultura

›› Què farem?
Promourem la millora de la salut i la qualitat de vida
de la població.

›› Què farem?
Garantirem el dret i l’accés a la cultura.

›› Com ho farem?
• Elaborarem, presentarem i posarem en marxa el
Pla de Salut de Santa Coloma de Gramenet.
• Ens sumarem a l’Estratègia de Promoció de la Salut (EPSP).
• Promourem el consum responsable i sostenible
mitjançant una oferta formativa a tots els nivells
educatius obligatoris i postobligatoris.

És la Generalitat de Catalunya qui ostenta les
competències de Planificació i Prestació de ser
veis de salut (atenció primària, especialitzada,
hospitalària, etc.). Els ajuntaments, en canvi, te
nen les competències de protecció de la salut,
seguretat alimentària i protecció dels consumi
dors/es.

L’esperança de vida dels colomencs
i colomenques se situa en una mitjana
de 82,8 anys (85,9 anys per a les dones
i 79,6 anys per als homes).

Polítiques sectorials
en discapacitat
›› Què farem?
Desenvoluparem les polítiques socials per a persones
amb discapacitat.
›› Com ho farem?
• Elaborarem un programa d’atenció al lleure específic
per a les persones amb discapacitat, inclusiu i amb
perspectiva de gènere, que inclogui la pràctica esportiva i en coordinació amb les entitats de la ciutat.
• Elaborarem un protocol de derivació a Grameimpuls per afavorir les sortides laborals de les persones amb discapacitats, amb especial atenció a les
dones amb discapacitat.

Des del mandat passat, l’Ajuntament està duent
a terme un seguit d’actuacions progressives per
fer més accessibles els passos de vianants per a
les persones amb discapacitats (panots de sen
yalització especial, adaptació de semàfors per a
persones cegues o amb discapacitat visual, etc).

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
només troben un lloc de feina una de cada
cinc dones amb discapacitat.

Equipaments culturals
i patrimoni

›› Com ho farem?
• Posarem en marxa el “Pack Cultura Jove” per un
valor de 250 € que entregarem als joves colomencs
i colomenques en fer els 18 anys.
• Durem a terme accions per millorar la comunicació sobre les polítiques i esdeveniments culturals,
com ara la col·locació de panells electrònics a la
ciutat amb aquests tipus d’informacions, o la inserció d’elements de difusió a publicacions d’abast
municipal.
• Estudiarem la manera d’elaborar una Agenda Cultural que aglutini al màxim possible tota la informació sobre els esdeveniments culturals a la ciutat.

›› Què farem?
Cuidarem el patrimoni i millorarem equipaments
culturals.
›› Com ho farem?
• Implementarem nous espais i iniciatives per a la
creació d’arts escèniques i musicals (sala polivalent, acords de col·laboració amb operadors, etc.).
• Impulsarem accions formatives en els àmbits de les
arts plàstiques i visuals.
• Elaborarem i publicarem una guia patrimonial de
la ciutat.

Santa Coloma ja compta amb un premi literari
propi d’abast estatal, els premis DRAPS de Dra
matúrgia i Poesia Social, que ja van per la sego
na edició. Al primer certamen es van presentar
més de 200 obres.

La nostra ciutat compta amb tots els equipa
ments necessaris per garantir una cultura per
al desenvolupament, segons els indicadors de
la UNESCO: un teatre (Sagarra), un auditori (Can
Roig i Torres), un museu d’història local (Torre
Balldovina), un centre d’art contemporani (Can
Sisteré) i una xarxa estructurada de bibliote
ques.

15 minuts és el temps màxim de mitjana
que ha de caminar un colomenc o
colomenca des de casa seva per tenir a
l’abast una biblioteca.

Les feines de manteniment i millora del
poblat Iber del Puig Castellar van suposar
una inversió de més de 200.000 € durant el
passat mandat.

Dret al moviment: esport

Esport i valors

›› Què farem?
Millorarem les instal·lacions esportives de la ciutat.

›› Què farem?
Fomentarem la pràctica de l’esport i dels valors esportius.

›› Com ho farem?
• Cobrirem les grades del camp de futbol de Can Zam i del camp d’atletisme Antoni
Amorós en una acció conjunta amb Serveis Territorials.
• Millorarem les pistes poliesportives Nou Oliveres, en coordinació amb Urbanisme.
• Posarem en marxa un programa integral per a l’eliminació de les goteres de les
instal·lacions esportives.

›› Com ho farem?
• Implementarem progressivament accions i programes de foment de la pràctica esportiva entre la infància i la joventut.
• Fomentarem la igualtat en la pràctica esportiva.

Durant el passat mandat es van dur a terme les reformes del Poliesportiu
Nou, amb una rehabilitació integral de la instal·lació, millores en l’evacuació i
optimització de l’aforament, entre d’altres.

Amb la nova “cursa dels Papa Noel”, en la qual van participar més
de 4.000 persones disfressades de l’entranyable personatge, Santa
Coloma se situa un cop més en l’elit de les ciutats organitzadores
d’esdeveniments esportius massius.

Santa Coloma dóna suport als i les joves esportistes i reconeix els seus esfor
ços a través del lliurament dels Premis de l’Esport Colomenc. Enguany, 353
joves de 5 a 15 anys i d’onze disciplines diferents van rebre el guardó.

Segons l’IDESCAT, Santa Coloma compta amb un total de 233
espais esportius allotjats en els seus 7 km2 de superfície: pavellons,
pistes poliesportives, camps i sales poliesportives, piscines, pistes
d’atletisme, etc.

Cultures i diversitat

Memòria Històrica

Espais i memòria

›› Què farem?
Treballarem per la integració cultural dels diversos
col·lectius de diferents orígens presents a la ciutat
i fomentarem la seva implicació i participació en la
vida cultural de Santa Coloma.

›› Què farem?
Recuperarem i difondrem la Memòria Històrica de
la ciutat.

›› Què farem?
Durem a terme accions de millora dels espais de memòria històrica i de reconeixement a les víctimes.

›› Com ho farem?
• Elaborarem estudis sobre persones i/o entitats del
període de la guerra civil i la post-guerra, reconeixent la seva rellevància històrica mitjançant el Museu Torre Balldovina.
• Elaborarem un pla de millora de les instal·lacions
de l’arxiu històric.

›› Com ho farem?
• Obrirem el refugi de la Torre Balldovina, adequant
les instal·lacions per al seu ús com un nou espai
del Museu.
• Crearem una sala de Memòria al Museu Torre Balldovina i un espai memorial als jardins exteriors.

›› Com ho farem?
• Farem accions per millorar la comunicació amb els
diferents col·lectius culturals de la ciutat a través
de la creació de grups de treball.
• Incorporarem les activitats dels diferents col·lectius culturals en l’agenda cultural de la ciutat.
• Fomentarem el coneixement i la participació en les
tradicions autòctones mitjançant grups de treball
interculturals.

Què entenem per diversitat cultural?
És l’existència, convivència i interacció entre di
ferents cultures dins d’un mateix espai geogrà
fic, com ara la nostra ciutat. La diversitat cultu
ral reconeix i fa presents les idiosincràsies de
cada col·lectiu humà.

Per què cal preservar la Memòria Històrica?
Perquè no es torni a repetir mai més la barbàrie
del feixisme, no oblidem. Recuperar la memòria
col·lectiva històrica és millorar la nostra qualitat
democràtica.

Ja fa 81 anys, concretament el 27 de gener
del 1939, que les tropes franquistes van
entrar a la nostra ciutat.

Què és el programa de Memòria Històrica?
És un conjunt d’activitats que se celebren de
gener a maig d’ençà quatre anys, amb la finali
tat de preservar la Memòria Històrica des de la
perspectiva de la reparació i la justícia.

Durant la repressió franquista, un total de
17 colomencs van ser executats al Camp de
la Bota, entre ells l’alcalde Celestí Boada.

Un total de 114 nacionalitats diferents
conviuen a Santa Coloma de Gramenet.

Solidaritat i cooperació
Transformar el món
›› Què farem?
Reforçarem les polítiques per afavorir la transformació social arreu.
›› Com ho farem?
• Promourem nous projectes dins del programa Joves i Cooperació.
• Avaluarem i actualitzarem el Pla Director de Solidaritat i Educació per a la Transformació Social, emmarcat dins dels 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
• Impulsarem accions de cooperació des d’una visió de persones i entitats com a subjectes de drets, participant en projectes d’emergència.

Des de l’any 2016, la nostra ciutat pertany a la Xarxa Europea de Suport als
Refugiats per reivindicar un passatge segur per a aquestes persones.

Més de 150 persones ja han gaudit de les 9 edicions del curs Filosofia
per la Pau, que des de l’any 2010 organitza l’Ajuntament en el marc de
les Jornades “Obrint fronteres”.

›› Què farem?
Incidirem en polítiques relacionades amb la justícia social i global.
›› Com ho farem?
• Realitzarem accions de sensibilització i conscienciació a través d’exposicions fotogràfiques, conferències, etc.
• Promocionarem constantment la cooperació tècnica directa entre ciutats impulsant, per exemple, projectes amb ciutats agermanades amb la nostra com Villa del
Salvador, Sàhara, etc.
• Destinarem cada any com a mínim el 0,7 % dels ingressos de l’Ajuntament a finançar accions relacionades amb la cooperació internacional i projectes de solidaritat,
així com iniciatives de foment de sensibilització sobre aquestes.

Què són les jornades per la cooperació?
Tot un mes dedicat a la reflexió i al debat al voltant de la temàtica dels drets
humans, la cultura de pau i la justícia social arreu del món, a partir d’un ampli
i interessant programa d’activitats que se celebren a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Santa Coloma va ser un dels primers a destinar el
0,7% del pressupost d’ingressos propis per a projectes de cooperació
internacional, al desenvolupament i accions de solidaritat. Això suposa
un import anual d’uns 360.000 €.

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

“I continuarem...”
SERVEIS SOCIALS I EDUCACIÓ
• Mantenint les prestacions socials i econòmiques per donar
suport a les famílies i els infants en risc social.
• Garantint que totes les persones que tenen necessitats socioeconòmiques puguin ser ateses en un màxim de 2 setmanes.
• Mantenint el Programa d’Aliments per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies amb dificultats econòmiques.

• Implementant la senyalització d’espais i elements del patrimoni cultural (Poblat Iber, Molí d’en Ribé, etc.).
• Consolidant i millorant el programa d’activitats de Memòria
Històrica, preservant les activitats actuals i ampliant el programa i campanyes de sensibilització.
• Identificant més espais històrics, i ampliant el recorregut de la
ruta “27 de gener del 1939”, entre d’altres.
• Parant especial atenció a la sensibilització del jovent sobre la
memòria històrica i el passat recent de la nostra ciutat.

• Treballant en la prevenció activa de la pobresa energètica.
• Mantenint el Servei d’Atenció d’Urgències a la Vellesa (SAUV).
• Exigint a la Generalitat la construcció d’una nova residència
per a la gent gran.
• Facilitant gratuïtament la Targeta Rosa de transport per a la
gent gran.
• Presentant i reforçant el programa de suport a les persones cuidadores.
• Garantint la cobertura del Servei de Teleassistència.
• Mantenint el programa “Obres a Casa” que subvenciona actuacions per fer més accessibles els habitatges de gent gran i persones amb discapacitat.
• Impulsant els Serveis d’Atenció Domiciliària que actualment ja
donen cobertura a més de mil persones per tasques de la llar o
compres domèstiques.
• Donant suport als moviments en defensa d’unes pensions dignes.

SALUT
• Reclamant una solució per a les llistes d’espera en atenció sanitària i intervenció i exigint una millora de la qualitat dels serveis
de salut a la ciutat.
• Reclamant recursos per a la salut infantil i juvenil, la salut mental i a les addiccions en la població adulta.
• Realitzant la inspecció d’establiments, menjadors i equipaments per garantir que es mantenen les condicions higièniques
adequades.

CULTURA
• Mantenint els preus populars al Teatre Sagarra i a l’Auditori Can
Roig i Torres, així com la gratuïtat de les entrades per a les persones aturades.
• Defensant una Festa Major popular i innovadora, així com la
continuació i millora de les tradicionals Cavalcada de Reis i Carnestoltes, entre d’altres. Farem especial incidència en dur a terme
unes celebracions en un marc lliure de violències masclistes.
• Fomentant l’activitat cultural de les entitats locals dotant-les
d’espais culturals.
• Garantint l’accessibilitat dels diferents col·lectius i de les persones amb discapacitat als esdeveniments socioculturals de la
ciutat.
• Apostant pels festivals d’abast internacional que ens permeten
acostar la cultura de gran format a la ciutadania.
• Contribuint a difondre la cultura colomenca en l’entorn metropolità.
• Apostant per generar sinergies amb el sector privat, aprofundint en els marcs de col·laboració vigents en l’àmbit de les arts
escèniques i musicals.

ESPORTS
• Vetllant per tenir la pràctica esportiva a l’abast de les persones
amb discapacitat, amb una oferta accessible i inclusiva.
• Mantenint el programa de gratuïtat de la pràctica esportiva per
a les entitats i per a infants i joves fins a 18 anys amb l’ús d’instal·lacions esportives municipals.
• Implementant programes de foment de la pràctica esportiva entre la gent gran.
• Definint nous itineraris urbans senyalitzats a l’espai públic per
a la pràctica física-esportiva.

DIVERSITAT
• Garantint l’accessibilitat dels diferents col·lectius als esdeveniments socioculturals de la ciutat.
• Promovent i donant suport a les manifestacions culturals de
les persones nouvingudes.

COOPERACIÓ
• Donant suport i participant en campanyes de solidaritat.
• Organitzant les Jornades per la Pau i la Cooperació.

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

