MOCIÓ PER DONAR EL NOM DE RAMÓN RODRÍGUEZ DELGADO A UN ESPAI A
LA BIBLIOTECA DE CAN PEIXAUET
El passat 10 d’abril de 2020 ens comunicaven la defunció d’en Ramón Rodríguez Delgado,
veí de la ciutat.
En Ramón va néixer i créixer a Santa Coloma de Gramenet i va desenvolupar una part
important de la seva vida acadèmica a la nostra ciutat (Manent Rambla, IFP La Bastida i
Escola Universtiària Tomas i Cerdà).
Era un gran esportista conegut per la seva participació en diversos clubs de futbol i bàsquet
de la ciutat. En concret, va jugar a l’U.D.A Gramenet, Calaf, Ciutadella i, actualment,
formava part de l’equip de veterans Guitart. També va ser entrenador de nens i joves al C.F
Singuerlin. En la seva vida com a esportista també va destacar pel seu recolzament
d’iniciatives esportives solidàries de la ciutat.
La seva vida professional també estava vinculada a la ciutat. Va treballar a la Biblioteca Can
Peixauet durant 16 anys, on va contribuir a la difusió de la cultura en el barri del Raval
caracteritzant-se especialment pel seu tracte servicial a l’usuari i la seva amabilitat sempre
disposat a ajudar a tothom i no deixant mai de somriure.
En Ramón era també una persona molt estimada per la gent del barri, aixì es va fer palès
quan es va conèixer la seva mort amb el reconeixement espontani que es va produir a la
porta de la biblioteca municipal malgrat l’estat d’alarma ocasionat per la crisis del COVID19.
Era conegut pels nens, els joves i els més grans. Sabia transmetre els seus valors i
humanitat a la gent del seu voltant i això el feia ser una persona molt especial per tothom.

Per tot això proposem els acords següents
1. Establir un espai amb el nom Ramón Rodríguez Delgado a la biblioteca Can
Peixauet.
2. Col·locar un panell en memòria de la seva figura
3. Comunicar els acords d’aquesta moció a la xarxa de biblioteques i a les entitats
esportives de la ciutat.

Santa Coloma de Gramenet, 5 de juny de 2020

