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MEMÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU COMPLEMENTARI:

PASSEIG DE LA SALZEREDA
Juliol - setembre del 2017.

1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT
L’Estratègia de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat, (EDUSI), de la qual el projecte de
reurbanització del Passeig Salzereda en forma part, es va sotmetre a un procés participatiu, tal
i com preveu el Reglament Municipal de Participació i Govern Obert de Santa Coloma de
Gramenet.
El procés EDUSI, dissenyat amb metodologia d’entrevistes i grups de treball, es va iniciar a
mitjans del 2015 i va culminar amb un Fòrum ciutadà celebrat el febrer del 2016 en el marc
dels actes del PAM. Pel que fa al projecte de Salzereda, les propostes 112 i 115 del mateix
PAM, per exemple, són fruit d’aquests debats.
Més tard, a l’octubre del 2016, la Generalitat va anunciar que Santa Coloma rebria 15 milions
de la Unió Europea per a realitzar els projectes EDUSI i, com a tals, el projecte de la Salzereda.
Per què un projecte complementari?
Al llarg de les reunions veïnals informatives organitzades per Serveis Territorials i dels
contactes informals que l’Ajuntament havia mantingut amb el veïnat i els i les comerciants de
la zona, es va fer palesa certa falta d’informació per part dels habitants del Passeig. De fet, el
primer projecte presentat per l’Ajuntament i l’AMB, encara que incloïa les consideracions del
procés participatiu EDUSI, no acabava de ser valorat positivament per tots els veïns i veïnes i
presentava dubtes.
El primer projecte presentat consistia en construir un gran parc a la vorera del riu, ampliant la
franja de pas actual i implantant-hi alguns elements per afavorir l’oci com, per exemple, zones
de parc infantils. Es tractava de fer un gran espai obert al riu, com s’ha dut a terme en altres
ciutats europees, i potenciar aquest espai lliure i natural de la ciutat.
Però la presentació d’un projecte alternatiu, que recollís els desitjos de l’altra part del veïnat
que preferia un altre model basat en deixar el passeig al costat dels edificis, es va demostrar
necessària. Per tant, l’Alcaldessa va convocar el veïnat a una nova reunió celebrada el 13 de
juliol a l’Escola Santa Coloma. L’objectiu era tornar a explicar el projecte inicial i presentar
l’alternativa de trasllat del passeig al costat dels edificis.

L’Alcaldessa s’adreça al
veïnat en la reunió del 23
de juliol a l’Escola Santa
Coloma
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Donat que a l’esmentada reunió, a la qual van assistir unes 300 persones, es van tornar a
reproduir els dubtes d’una part de la ciutadania no satisfeta amb el primer projecte de passeig
al costat del riu, l’Alcaldessa va considerar necessari obrir un procés participatiu
complementari per permetre triar entre les dues alternatives possibles (veure detalls en
annex).
Així, mitjançant Decret d’Alcaldia (veure en annex), l’Alcaldessa convocava la ciutadania a una
jornada participativa, celebrada el 16 de setembre, per escollir entre els dos models de reurbanització plantejats.

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS COMPLEMENTARI.
El procés complementari obert, havia d’acomplir i completar els següents objectius:






Aportar tots els mitjans per tal de convocar una jornada participativa on la ciutadania
pogués escollir entre un dels dos projectes presentats: bàsicament passeig al costat del
riu o passeig al costat dels edificis.
Obrir de nou un espai als suggeriments i al debat sobre les obres a entomar, de
manera que aquells i aquelles que no van poder participar en el procés EDUSI
poguessin intervenir en concret per al projecte Salzereda.
Aconseguir una millor visualització del projectes per part de la ciutadania, aportant
totes les informacions necessàries, resolent els dubtes dels veïns i veïnes, i corregint
alguns malentesos que es van derivar de dibuixos que no van arribar a considerar-se
projectes, com per exemple en el cas dels camions foodtrucks i els xiringuitos a la
banda del riu. Calia trobar mitjans per a una correcta visualització del projecte.

3. ACTORS ALS QUI ES VA ADREÇAR EL PROCÉS PARTICIPATIU
El procés complementari presentat es basa en el que recull la Llei 10/2014, de 26 de setembre,
sobre consultes populars no referendàries.
També eren de pertinent compliment els articles 2 i 3 del Títol II del Reglament Municipal de
Participació ciutadana i Govern Obert, entre d’altres.
Per tant els subjectes cridats a participar en el procés sobre el projecte Salzereda, en tant que
projecte de ciutat dotat de Fons europeus, eren tots els colomencs i colomenques majors de
16 anys. Les aportacions de persones de fora de la ciutat, però usuaris habituals de l’espai, es
van recollir en forma de suggeriments.
Per als ciutadans i ciutadanes que no podien participar en la jornada del 16 de setembre, es va
habilitar la possibilitat d’emplenar la butlleta de participació durant el període comprès entre
l’1 i el 12 de setembre, a través de la Secretaria General de l’Ajuntament.
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4. FASES I DURADA DEL PROCÉS PARTICIPATIU.
El procés complementari es va dur a terme des del 4 d’agost (signatura del decret) i estava
previst que finalitzés a primers de desembre amb la convocatòria del Fòrum ciutadà de retorn.
La convocatòria de noves eleccions autonòmiques, que interromp per Llei els processos
participatius en curs, va impedir la celebració del Fòrum de retorn, que s’haurà d’organitzar en
dates posteriors.
L’estructura del procés complementari també s’especificava al decret. És a dir: fase
informativa, fase de valoració i aportació de propostes, fase d’avaluació i retiment de comptes,
i fase de retorn. A l’espera de poder convocar el Fòrum ciutadà, es realitzaran reunions
informatives sobre el progrés del projecte amb els membres de la Comissió de Seguiment.
L’aportació de propostes es va realitzar mitjançant la butlleta de participació per a la jornada
del 16 de setembre, que contenia:



Els dos models de Passeig a escollir.
Un espai d’aportació lliure de suggeriments i observacions referits a millores que es
podrien aportar al model escollit.

5. IMATGE I MATERIALS DE CAMPANYA
La imatge de campanya es va basar en l’esforç de visualització dels projectes per superar la
manca d’informació detectada per part d’alguns veïns i veïnes. Es tractava de trobar imatges
molt descriptives dels projectes i de fer un veritable treball en favor de la simplificació de
conceptes i l’explicació planera dels pros i els contres de cada model.
En aquest sentit, també es va voler buscar la implicació veïnal i el foment de la participació
positiva a través de dos eslògan fonamentalment:



Nou Passeig Salzereda: Renovem, millorem...Gaudim!
Nou Passeig Salzereda: Santa Coloma s’il·lusiona.

Tot seguit, es presenten algunes mostres de la gràfica de campanya.
Pel que fa als materials de campanya, es van utilitzar:


Full d’informació amb l’acta i els acords de la reunió mantinguda el 13 de juliol, que es
va bustiar al Passeig de la Salzereda, als voltants, als centre cívics i es va penjar a la
web.
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Full per a la caseta informativa: aquest díptic, que contenia les informacions bàsiques
sobre cadascun dels dos projectes, es va repartir al carrer.



Tríptic informatiu: on s’explicava el procés, com participar-hi i es recordaven les
característiques bàsiques d’ambdós projectes. Aquest tríptic es va bustiar a principis
de setembre.
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Recordatori de la jornada participativa: en forma de poms de porta en cartró, es van
penjar als domicilis del barri per tal de recordar la cita de la jornada participativa a tos
els veïns i veïnes.



Butlleta de participació: tal i com s’ha descrit a l’apartat anterior.

Tots aquests materials es trobaven disponibles també a la web municipal.
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6. ACTIVITATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU.
Amb la conseqüent aturada del mes d’agost, per tal d’informar i completar el procés
participatiu, es van dur a terme les activitats següents:


Caseta informativa al Passeig: del 25 al 31 de juliol, l’Ajuntament va organitzar una
carpa informativa al Passeig Salzereda a la qual es van apropar molts veïns i veïnes a la
recerca de precisions sobre els dos models de re-urbanització. Es van disposar dos
panells amb una imatge recreativa de cadascun dels dos models i la secció prevista per
a cada ocupació d’espai (amplada voreres, situació de la calçada, aparcament, etc.
Aquí també es van repartir els díptics explicatius sobre els pros i contres de cada
model.

L’estand es
composava de
fulletons informatius i
de panells amb els
plànols i la recreació
de les dues opcions



Encontres amb els restauradors/es i comerciants: Donades les seves implicacions en
el procés, l’Ajuntament va realitzar durant la primera quinzena de de juliol, encontres
amb els restauradors de Salzereda i contactes amb d’altres comerciants per millorar
les condicions de treball i de cara als clients en el que serà el nou Passeig.
Concretament, el 26 de juliol, el sector va mantenir una reunió amb el primer tinent
d’Alcaldessa, Esteve Serrano, i amb el regidor de Comerç, Pedro Cano. Entre els acords
als quals es va arribar en aquesta reunió figuren nous esforços en la regularització dels
establiments i, per part de l’Ajuntament, ajuts destinats a augmentar la qualitat dels
espais i els serveis.



Servei permanent d’informació: L’Ajuntament va posar al servei de la ciutadania una
línia d’atenció telefònica específica per al projecte Salzereda, un espai whats app i una
adreça de correu electrònic. Per aquests mitjans es van atendre una vintena de
consultes.



Experiència de realitat virtual: amb el suport de l’AMB, l’Ajuntament va poder
organitzar un estand durant la segona quinzena de juliol en el qual els i les
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participants, a través d’una passejada amb ulleres de realitat virtual, es van poder fer
una idea prou completa de com quedarien les obres en un cas i un altre.


i en un altre.

Gràcies a la realitat virtual els veïns i
veïnes van poder experimentar els dos
models proposats en un estand
inaugurat per l’Alcaldessa, Núria
Parlon.



Jornada participativa: Tal i com estava previst, el 16 de setembre, en torn de matí i
tarda, un total de 1.275 persones van apropar-se a l’Escola Santa Coloma per expressar
les seves preferències cap als models presentats i els suggeriments que volien aportar.
En els annexos d’aquesta Memòria figuren les dades concretes de participació i el
llistat de suggeriments recollits aplicables al model guanyador.

1.275 persones van participar en la
jornada del 16 de setembre

La jornada es va celebrar amb total normalitat i l’escrutini va córrer a càrrec de la
mateixa Comissió de Seguiment. Els resultats del procés participatiu i el model
guanyador es van publicar en el full “L’Ajuntament informa” del 22 de setembre.


Fòrum de retorn: Aquesta trobada, tal i com preveia el decret d’Alcaldia, s’havia de
dur a terme a principis de desembre. No obstant això, i degut a la Llei electoral, haurà
de ser celebrada en una data propera.
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7. GOVERNANÇA DEL PROCÉS.
Segons el Decret d’Alcaldia i el que prescriu el Reglament Municipal de Participació, cal que tot
procés participatiu posi en marxa una Comissió de Seguiment. En el cas de la Comissió de
Salzereda, donat que es tractava d’un procés complementari al de l’EDUSI, es va encarregar a
les entitats representades, la continuïtat de la seva presència en la nova consulta. També es va
decidir afegir-hi una competència de seguiment de l’execució de les obres, que encara està
vigent.
Pel que fa a la Plataforma veïnal, donat que en el moment de fer el decret encara no estava
constituïda com a entitat formant part del llistat del Servei de Participació, no es va poder
incloure en les tasques relatives al control i escrutini de la jornada participativa. Tot i així, els
observadors/es adscrits a la Plataforma van ésser presents durant la jornada i el recompte dels
resultats.
Quan comencin les reunions de la Comissió de Seguiment de les obres, la Plataforma serà
cridada a participar-hi, tal i com es va acordar en la mateixa Comissió.

8. COST DE PROCÉS COMPLEMENTARI.
El procés complementari no va ser externalitzat, sinó que va ser dut a terme amb recursos
propis i comptant amb els tècnics i tècniques de la Direcció de Participació i Transparència. Per
tant, l’única despesa van ser els materials impresos, segons els següent quadre:
IMATGE I MAQUETACIÓ
DE TOTS ELS MATERIALS DE CAMPANYA

1.919,77

IMPRESSIÓ DELS MATERIALS DE CAMPANYA

1.951,97

PRODUCCIÓ DE LONES I PLOTTERS
TOTAL

314.60
4.186,34

Tots els preus inclouen l’IVA.

9. RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU COMPLEMENTARI.
Tal i com es pot veure en l’acta d’escrutini annexa, el model 2 (passeig al costat dels edificis) va
sortir guanyador amb 1.122 suports davant dels 148 obtinguts pel model 1 (passeig al costat
del riu).
La Comissió de Seguiment, encarregada de l’escrutini, va comptabilitzar també 5 paperetes en
blanc i no en va considerar cap com a nul.la.
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D’altra banda, 14 persones no empadronades a Santa Coloma van aportar els seus
suggeriments, recollits a banda. En aquest sentit, 11 suggeriments van ser favorables a l’opció
2, mentre que tres persones van manifestar que preferien l’opció del model 1.
D’altra banda, amb les butlletes es van recollir per escrit un total de 85 suggeriments i opinions
(veure en annex), que van ser transmesos directament als responsables de l’elaboració del
projecte final per al Model 2.
Com ja havia esmentat l’Alcaldessa, i encara que els processos participatius no són vinculants
per llei, l’Ajuntament es compromet a dur a terme les obres segons el model escollit, per la
qual cosa, la Comissió de Seguiment del procés complementari passarà a ser una Comissió de
Seguiment del desenvolupament de les obres.
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ANNEXOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Decret de Convocatòria.
Informació sobre els dos models.
Acta de la reunió veïnal del 13 de juliol.
Procediment de la Jornada Participativa.
Acta de resultats de la jornada participativa.
Llistat dels suggeriments rebuts.
Resum de la Memòria participativa del procés EDUSI.
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NOTA DEL SECRETARI GENERAL (novembre 2017)
En resposta a la petició d’aclariment formulada a la sessió passada de la Comissió Informativa, sobre el
redactat del paràgraf sisè del decret 7435, de 4 d’agost, sobre “Desenvolupament del procés participatiu
complementari per a la urbanització del Passeig de la Salzereda”, realitzades les comprovacions
corresponents, s’ha constatat l’existència d’una errada:
On diu: “... s’han tingut en compte els articles 2 i 3 del Títol II del Reglament de Participació Ciutadana
...”
Ha de dir:“ ... s’han tingut en compte els capítols 2 i 3 del Títol III del Reglament de Participació
Ciutadana ...”
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RESUM
Assistents : 278 veïns i veïnes
Desenvolupament:
L’Alcaldessa, Núria Parlon i el Tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, Jordi Mas, expliquen breument
el context del projecte de millora i remodelació del Passeig Salzereda. Aquest projecte, que serà
finançant amb fons europeus de l’EDUSI, haurà d’estar necessàriament abans de l’any 2020.
Durant la reunió es va informar de les dues propostes alternatives que podrien executar-se:
 Proposta 1 “passeig al costat del riu”, suposaria ampliar la vorera del costat del riu
per ubicar-hi el passeig.
 Proposta 2 “passeig al costat dels edificis” mantindria l’estructura actual del passeig
al costat dels edificis però amb totes les millores necessàries.

En el torn de preguntes els veïns i veïnes que van prendre la paraula van mostrar inquietud pels
següents temes:


Amplada de les voreres



Distribució de les zones d’esbarjo, jocs infantils, passeig, i aparcaments i circulació
vehicles



Afectació potencial dels guals



Millores del clavegueram



Temps i cost d’execució de les obres



Molèsties que poden causar els clients de les terrasses dels bars als veïns més propers



Necessitat de millora del manteniment de l’actual passeig

L’Alcaldessa va prendre nota dels problemes actuals i va anunciar l’obertura d’un nou procés
participatiu en el qual els veïns i veïnes podran triar quin model de passeig volen entre la
proposta 1 “passeig al costat de riu” o la 2” passeig al costat dels edificis”
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Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la
Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte

Proposta de procediment per al desenvolupament de la jornada
participativa.
La jornada es realitzarà el proper dia 16 de setembre, consistent en escollir entre les dues
propostes tècniques que s’han derivat dels espais de debat y consulta que s’han fet fins el
moment. Aquesta jornada s’organitzarà de la següent manera:











Es realitzarà en el CEIP Sta. Coloma situat en el P. Salzereda en horari de 10 a 14 h i de
17 a 20 hores.
Podran participar tots els veïns i veïnes de Sta. Coloma majors de 16 anys, que haurà
de aportar el DNI a efectes de comprovar l’empadronament a Sta. Coloma i evitar
possibles repeticions de la participació. Les persones no empadronades podran fer
suggeriments per escrit en una caixa habilitada a aquest efecte.
Els mecanisme per participar serà escollir en la butlleta, que es facilitarà en aquell
moment, una de les dues opcions la 1 o la 2, que serà depositada en una caixa fins a
la finalització de la jornada. També té un espai habitat per fer suggeriments.
Per assegurar la transparència i supervisar el desenvolupament de la jornada, la
comissió de seguiment estarà present durant tota la jornada, encara que podran fer
torns per anar a descasar.
La logística de la jornada preveu:
- Organitzar l’arribada dels participants en dues cues repartides per ordre alfabètic.
- Localització de dues caixes per depositar la butlleta.
- Informació i atenció per part de personal municipal per atendre dubtes sobre els
projectes.
- Organització per part de personal municipal de la infraestructura per poder
participar (taules, ordinadors, fotocopies butlleta, etc).
- Punt de recepció i identificació a l’entrada.
Recompte final dels suports a cada proposta:
- El recompte dels resultats serà públic i pot assistir qui ho desitgi, amb la condició
que ho comuniquin abans i estiguin dintre de l’escola abans de l’hora de tancament
(20 h).
- Els membres de la comissió de seguiment, assistits per personal municipal
efectuaran el recompte amb els següents criteris:
 Butlletes vàlides: totes les que estiguin en correcte estat i tinguin marcada una
de les dues opcions.
 Butlletes no vàlides o nul·les: les que estiguin intencionadament en mal estat,
trencades, esborrades, tatxades o estiguin marcades les dues opcions.
 Butlletes en blanc o no marcades cap opció.

18

- Una vegada finalitzat el recompte es farà i signarà (comissió seguiment) un acta que
recollirà els resultats i les incidències si s’han produït.
- Per qualsevol incidència no prevista serà la comissió de seguiment qui resoldrà
sobre el tema.

La Comissió de Seguiment va ser l’encarregada del recompte de butlletes de participació en
presencia de diversos observadors i observadores.
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Els suggeriments van ser recollits tant a les butlletes de
Els suggeriments d’aquest llistat provenen tant de les butlletes dels veïns i veïnes
empadronats, com dels usuaris i usuàries de l’espai que no figuren al padró.
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Informe sobre la participació ciutadana en l’EDUSI (juny 2017).
Al setembre 2015 l’esquema general de la participació a l’EDUSI venia marcat per
la proposta dissenyada per l’empresa consultora EQU- Estratègies de Qualitat
Urbana i el Reglament de Participació Ciutadana i Govern Obert. No obstant això,
amb l’inici del mandat 2015-2019 la participació ciutadana va incorporar també
els compromisos polítics derivats del programa electoral de l’equip de govern.

Procés de
reflexió
“Bases
estratégicas de
Santa Coloma
de Gramenet”

“Bases para la
Estrategia de la
Ciudad”

Comissió
impulsora i de
seguiment de

Sesió ciutadana
de treball
transversal

l' Estratègia

2015

2015

Grups de treball
sectorials
estratègia DUSI

Procesos de
participación
sobre proyectos
o políticas
sectoriales

Entrevistes
principals actors

2014

2015

Així, la redacció del document de bases estratègiques va formar part d’un procés
de reflexió iniciat, l’any 2014, per l’Ajuntament que va fer aquest encàrrec a la
consultora esmentada.

Procés de reflexió “Bases estratègiques de Santa Coloma de Gramenet”
La diagnosi qualitativa va consistir en la realització de més de 40 entrevistes
personals a actors o agents veïnals, socials, econòmics i institucionals. La pàgina
web de referència del procés és: http://www.gramenet.cat/es/ciudad/basesestrategicas
El resultat d’aquesta diagnosi compartida va ser presentat i debatut en un acte
obert al conjunt de la ciutadania celebrat al febrer de 2015 sota el títol “Bases
para la Estrategia de la Ciudad”.
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Comissió d’ impuls i seguiment del procés
A partir de l’octubre-2015 es va constituir una Comissió Impulsora presidida per
l’Alcaldessa i formada per 15 membres 7 representants municipals i 7 persones
representatives dels principals sectors d’activitat de la ciutat, que va celebrar la 1a
reunió el 27/10/2015 i va donar el tret de sortida als debats ciutadans per definir
estratègies de ciutat amb l’horitzó 2020.

La composició de la Comissió és la següent:
Comissió impulsora del procés
Núria Parlon

Alcaldessa

Esteve Serrano

1er T. de alcaldessa

Lidia Montero

2o T. de alcaldessa

Diego Arroyo

3er T. de alcaldessa

Jordi Mas

5o T. de alcaldessa

Carles Mestres

Director de serveis d’ Alcaldia

Isuka Palau

Directora Planificació Estratègica i Participació
Ciutadana

Zaida Muxí

Directora d’Urbanisme

Màrius Rubiralta

Rector Campus Alimentació UB

Laia Muñoz

Presidenta ACI

Agustí Viñas

Vicepresident Fundació Intergramenet

Josep Maria Cortés

President Patronat Hospital Esperit Sant

Rosa Marco

Presidenta ESCIBNA

Maria Teresa Castellví

Presidenta Fondo Comercio

Tomás Fernández

President FAVGRAM
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Així mateix, es van convocar 3 grups de debat sobre

» Drets i polítiques socials: per abordar amb les entitats socials, del tercer
sector, educatives, culturals i esportives els reptes en matèria de benestar i
cohesió social, educació, salut, cultura i esport.

» Activitat econòmica: integrat per les organitzacions empresarials,
comercials i de promoció econòmica de la ciutat i centrat en l’ocupació, la
formació, el comerç i el turisme.

»

Territori: en el qual es van debatre les temàtiques vinculades a l’
urbanisme, l’espai públic i el transport com les entitats veïnals.

A aquests grups de debat van ser cridades a participar 112 entitats de la ciutat de
tots els sectors implicats.

Sessions dels grups de treball sectorials. Novembre 2015.

El fòrum de retorn es va celebrar el 19/2/2016, van participar 36 agents del mon
veïnal, econòmic, social,.. i es va debatre al voltant de 26 “idees força”. Tot aquest
procés de reflexió i debat i les seves conclusions van facilitar l’elaboració de la
documentació necessària per a la convocatòria estatal.
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Participació digital: webs i xarxes socials
La participació digital relativa a l’estratègia DUSI i a algunes de las línies
d’actuació contemplades s’han desenvolupat mitjançant les següents planes web:

» http://www.gramenet.cat/es/ciudad/bases-estrategicas
» http://www.gramenet.cat/es/temas/territorio/pinta-verda
» http://www.gramenet.cat/temes/territori/pla-de-mobilitat-urbana

Llistat de les institucions, organitzacions i entitats participants en l’elaboració de
l’Estratègia

Àmbit Territori, Urbanisme i Espai públic

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Agrupación de Vecinos Distrito III de Can Franquesa
Agrupación de Vecinos Distrito VI Fondo
Asociación de Afectadas/os de Fribromialgia y Síndrome de Fatiga
Asociación de Mujeres ARADIA Riera Alta
Asociación de vecinos Barrio Cementerio Viejo Pallaresa
Associació Acord
Associació Colomenca de Dones Àrtemis
Associació de Dones 11 de Novembre
Associació de Dones de Can Franquesa
Associació de veïns 1993 del Barri del Centre de Santa Coloma de
Gramenet
Associació de Veïns de Can Calvet
Associació de Veïns de Can Franquesa
Associació de Veïns de Can Mariner
Associació de Veïns de Can Zam
Associació de Veïns de la Guinardera
Associació de Veïns de Les Oliveres
Associació de Veïns de Safaretjos
Associació de Veïns de Santa Rosa
Associació de Veïns de Singuerlin
Associació de Veïns del Barri Llatí
Associació de Veïns del Fondo
Associació de Veïns del Raval
Associació de Veïns del Riu Nord
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Associació de Veïns del Riu Sud
Associació de Veïns Serra de Marina
Associació Dones Vídues
Associación de Mujeres por la Igualdad Riera Alta (AMIRA)
Col·lectiu de Dones en l’Església per la paritat
Coordinadora d'Associacions de Dones de Santa Coloma
ESCIBNA – Asociación de Mujeres Empresarias
Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM)
Federació de dones de Catalunya per la Igualtat
Federació d'entitats veïnals i associatives per a la millora de la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet (FEVAG)
Grup de Dones Ased
Grup de Dones de Can Mariner
Grup de Dones de Safaretjos
Grup de dones del Fondo
Grup de Dones Llatí
Grup de Dones Oliveres
Grup de Dones Petra Kelly
Grup de Dones Riu Nord
Grup de Dones Riu Sud
Grup de Dones Yoga Kundalini
Grup Dones Guinardera
Mujeres para la Democracia

Àmbit Drets i Polítiques socials

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

AMPA Escola Banús
AMPA Escola Bressol Municipal L’Esquirol
AMPA Escola Fray Luís de León
AMPA IES Puig Castellar
AMPA Institut Can Peixauet
AMPA Institut Torrent de les Bruixes
Asociación Cultura Popular Xinesa Catalana
Asociación de Armenia en Cataluña
Asociación Deportiva Running Vigia
ASPANIDE
Associació Ajudam-Predegent
Basquet Draft Gramenet
Campus Alimentación UB
Càritas Diocesana de Catalunya
Casal del Mestre
CEMFIS
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar
Centre Infantil i Juvenil Rellotge XXI
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Centro formativo de teatro “L’Excèntrica”
Club de Patinaje Gramenet
Complex Esportiu Torribera
Coordinadora d’Associacions de Dones de Santa Coloma
Coordinadora de jubilats i Pensionistes de Santa Coloma de Gramenet
Colla castellera Laietans Santa Coloma
Consejo de las Mujeres de Santa Coloma
Coral Casa Asia de Barcelona
Educere
El Mirall
Escola Bethoven
Escola Bressol L’Oreneta
Escola Bressol La Cigonya
Escola Pallaresa
Escola Primavera
Escola Tanit
Escola Wagner
Federació d’AMPA’s
FòrumGrama
Fundació Esportiva Grama.Net
Fundación Intergramenet
Fundació Privada GERMINA
Fundació Tallers de Catalunya – Centro Especial de Trabajo
Futbol Sala Rapid Santa Coloma
Gramenet 2.0
Institut La Bastida
Institut Puig Castellar
Joves NIC
Patronato Hospital Espíritu Santo
UNED de Santa Coloma de Gramenet

Àmbit Activitat Econòmica, Comerç i Turisme

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Agrupación del Comercio y la Indústria – ACI
Asociación de Mujeres - ESCIBNA
Asociación de Parados Mayores Activos
Asociación Fondo Comercio
Associació Colomenca d’Oci i Restauració - ACOR
Associació Concessionaris Mercat Municipal de Sagarra
Centre Esportiu Raval - CER
Centro de Empresas Can Peixauet
Centro Especial de Trabajo “Fundació Tallers”
Comerciant “Regals Colon”
Comerciantes Mercado del Fondo
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»
»
»
»
»
»
»
»

Complejo Deportivo Torribera
Ecometrópoli
GARMO SCP
Grameimpuls
Mercat de Singuerlín
Restaurante Armengol
Singuerlin Comerç – Associació Comerciants de Singuerlin
Vial Públic
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