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L 'any 2016 ens aproxima a la

fase decisiva del procés,

després de molts alts i baixos

ha servit per introduïr un canvi

en el ful l de ruta inicial , el

referèndum. Hem pogut veure

els embats de l 'estat contra

l 'empoderament popular i com

ha actuat amb contundència

contra càrrecs electes, des de la

presidenta del parlament de

Catalunya fins a alcaldes i

regidors locals. Només amb la

unitat, l 'esforç, el compromís i la

sol idaritat entre l 'independen-

tisme ens en sortirem.

A la ciutat el 2016, ens ha

instruït en com ha de ser el

departament de comunicació

d’un ajuntament. Ens ha servit

com un veritable màster en

comunicació. La ciutat viu a cop

de titular. Una persona de fora,

ben informada de l 'actual itat de

la ciutat, podria arribar a pensar

que l 'ajuntament és el dina-

mitzador principal d'una ciutat

participativa, sol idària, ecolò-

gica, sostenible, universitària i

compliance... Res més al lunyat

de la real itat.

Vivim dins d'una “política

participativa” auspiciada per

l 'ajuntament i la real itat és que

aquesta està conduïda i

acotada pel govern local . La

comissió de festes o la de

memòria històrica sense cap

poder decisori. Pressupostos

participatius on els ciutadans

no decideixen i on tampoc

existeix una partida tancada

per despeses escol l ides per els

ciutadans.

Existeixen programes muni-

cipals per fer una ciutat més

sostenible i ecològica però la

real itat ens mostra una ciutat

estàtica, poruga a l 'hora

d'implementar polítiques de

mobil itat i urbanisme sostenible

que ens condueixi a una ciutat

més habitable.

Santa Coloma ha de ser

realment una ciutat

universitària, disposem d'un

campus sense gaire connexió

amb la ciutat, sense retorn en

l 'economia, l 'habitatge i el

coneixement.

Ens calen decisions valentes en

el camp de la mobil itat i la

sostenibil itat, cal implicar a la

ciutadania en la transformació

real de la ciutat, destinar

partides del pressupost a

decisions directes de despeses

promogudes pels ciutadans,

aprofitar el valor que ens dóna

un campus universitari per

potenciar el teixit comercial de

la ciutat, la restauració i el

l leure.

Aquests exemples de titulars

sense continguts no haurien

d'amagar la real itat social que

pateix la ciutat, la crisi ha

deixat una empremta negativa

a la ciutat que hem

d'intentar superar. Només amb

polítiques dinamitzadores i

imaginatives podrem revertir

aquesta situació.

Ciutats del nostre entorn ja

caminen en aquesta direcció.

Fins quan ens hem d'esperar

per iniciar la marxa?

Salvador Clavera

President ERC Santa Coloma de

Gramenet

2016, A COP DE TITULAR
EDITORIAL
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Alguns punts concrets
de la nostra ciutat
necessiten una actuació
urgent per part del
consistori colomenc.

Des de Esquerra Republicana

creiem necessari real itzar a

Santa Coloma de Gramenet una

proposta de gestió sostenible

de l 'enl lumenat públ ic.

El ·laborar un pla estratègic per

implementar actuacions de

mil lora de l 'eficiència energètica

per tal d'aconseguir beneficis

per a la ciutadania, tant en la

reducció de costos com en la

reducció de la contaminació

lumínica, i per el medi ambient.

En l 'actual itat, la tecnologia LED

permet substituir les l luminàries

tradicionals d'una forma fàcil i

eficaç, tenen una vida útil de

més de 10 anys enfront dels

menys de 5 anys de les l lums

convencionals; això faria reduir

els costos de manteniment.

L'experiència en la util ització

d'aquesta tecnologia en altres

ciutats ha produït uns resultats

satisfactoris, reduint entre un

60% i un 80% el consum

d'electricitat, disminuint per tant

el diòxid de carboni, CO2, un

dels responsables del canvi

cl imàtic, i disminuir

considerablement l 'impacte

lumínic.

Implementar sistemes de

regulació de la intensitat de la

l lum depenent de les hores de la

nit de menor ús de la via

publ ica, sensors de presència

que augmentin la intensitat de

la l lum en cas de detectar

moviments de ciutadans per tal

de garantir la seguretat i la

correcta il ·luminació dels carrers

i places.

Segons l 'entitat de les Nacions

Unides per a la igualtat de

genere i l 'empoderament de les

dones, tots els plans de mil lores

per a les ciutats han de

considerar i incloure mesures

per fer que l 'entorn urbà sigui

segur per les dones i la resta de

persones. Un dels pilars

d'aquesta seguretat per a les

dones i joves és la correcta

il ·luminació i senyal ització dels

carrers, feminitzem també Santa

Coloma.

Alguns punts concrets de la

nostra ciutat necessiten una

actuació urgent per part del

consistori colomenc. L'avinguda

dels Banus és un exemple clar,

absència d'alguns fanals, falta

general d'i l ·luminació suficient i

sensació d'inseguretat derivada

de la manca de visibil itat, fan

d'aquest carrer un punt negre.

Estalviar energia i diners pot

afavorir que la ciutat pugui

disposar d'una mil lor autonomia

financera per tal d'invertir

aquests estalvis energètics on

realment els necessita la gent.

Dotar als pressupostos

municipa

ls d'una major partida per donar

resposta a la greu crisi de

pobresa energètica que

pateixen alguns dels nostres

conciutadans.

Disposar d'una ciutat eficient i

saludable energèticament, pot

ajudar a tenir una ciutat més

habitable. On els recursos

públ ics prioritzin les necessitats

de les famíl ies i no les factures

de les grans empreses

ol igàrquiques de sub-

ministraments.

GESTIÓ SOSTENIBLE DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC

CELESTÍ BOADA
Es compleixen 77 anys de l 'assassinat a mans del
feixisme de l 'alcalde de Gramenet de Besòs, en

Celestí Boada Creiem que el record sobre la figura

de l 'alcalde i sobre els fet que es van produir, no

han tingut el ressó que merexen. Per tot això

volem demanar als representants locals, el ple

reconeixement de la figura de Celestí Boada,

alcalde de Gramenet de Besòs afussel lat per les

tropes franquistes.

Demanem al nostre ajuntament incloure la data del

18 d'octubre en el calendari de fets remarcables de

la ciutat i aquest, aprofiti aquesta data, per

organitzar activitats al voltant de la memòria

històrica de la ciutat i en concret sobre la figura de

l 'alcalde i de tants altres colomencs que van patir

la repressió. Entenem que, el conjunt de la

representació política a la ciutat per part de les

forces democràtiques, recolzaran aquesta

iniciativa.

Esquerra Republicana de Catalunya va convocar

una concentració a la plaça de la Vila amb una

gran acol l ida per part de la ciutadania i altres

partits de la ciutat. Alhora varem portar el cas

Boada a les Corts Espanyoles de la mà del Diputat

Gabriel Rufián.
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En un estudi real itzat per

l 'ajuntament de Santa Coloma

l 'any 2006 es real itzava una

pregunta, Cap a on caminem a

Santa Coloma? Està clar, el

govern del PSC de la ciutat no

camina.

En el pla de mobil itat es

marquen uns objectius clars que

detal lem a continuació:

"En relació a la viabilitat per a
vianants, les principals
actuacions es centren en:
La creació d'una xarxa de carrers
d'ús prioritari per a vianants.
La creació de camins escolars.
La millora de l'accessibilitat als
barris amb una orografia
accidentada.
La millora de l'accessibilitat als
espais públics."

Avui ens preguntem... on són els

camins escolars? La resposta és

clara, els nostres nens i nenes

no tenen cap facil itat en el

desplaçament diari fins als seus

centres escolars. L'ajuntament

va prometre impulsar iniciatives

per mil lorar la seguretat i 10

anys després, temps suficient

per impulsar un projecte sòl id,

el resultat és 0 metres de

camins escolars senyal itzats.

Ara que la Unió Europea

injectarà 15 mil ions d'euros, en

comptes d'omplir-se la boca,

buidar la butxaca en al lò que

realment necessitem els

colomencs i que el govern del

PSC fa 10 anys que incompleix.

Popul isme social ista.

Des d'Esquerra Republicana de

Catalunya reclamem la

necessitat de crear recorreguts

segurs per arribar a treure

bones notes cada dia. No ens

serveix només amb estudiar

l 'ú ltim dia just per preparar

l 'examen final . No serveix

anunciar mil lores en els anys

d'eleccions municipals,

reclamem fets dia rera dia.

Carrers senyal itzats, pintats,

instal ·lació de ressalts, passos

de vianants actius; estudis de

mobil itat dels menors, on viuen

i on estudien.

Crear una autèntica xarxa de

seguretat per als nostres nens i

nenes, un entorn

acol l idor i formatiu.

Local itzar i esmenar

tots aquel ls

elements dels

recorreguts que

puguin

representar un

peril l , escales,

baixades,

mobil iari urbà.

Potenciar la visibil itat del

recorregut per part de tots els

usuaris del camí escolar, tant

vianants, vehicles i comerços i

espais col ·laboradors.

Foment de l 'estacionament de

bicicletes als centres escolars i

mesures per aconseguir

l 'augment de l 'ús del transport

públ ic dintre de la ciutat en

detriment de l 'ús del vehicle

privat.

L'objectiu ha de ser donar la

possibil itat als nens i nenes de

ser autònoms a l 'hora d'anar a

l 'escola, gaudint d'un recorregut

el més agradable possible.

Ajudar a adquirir els hàbits

correctes per anar pel carrer,

conèixer l 'entorn escolar i veure

que els nens agafen el costum

saludable de desplaçar-se a peu

per la ciutat.

CAMINS ESCOLARS

SUMA'T-HI

A l a g en t d ’Esq u erra en s

u n ei x u n d obl e com prom ís a m b

el s n ostres con ci u ta d a n s i

con ci u ta d a n es. Per u n a ba n d a ,

u n com prom ís soci a l , el d e

resol d re el s probl em es

q u oti d i a n s i m i l l ora r l es

con d i ci on s d e vi d a , d ’h a bi ta tg e,

d e treba l l , d e sa n i ta t, d ’ed u ca ci ó,

d e m ed i a m bi en t, d ’oportu n i ta ts i

d e totes a q u el l es coses q u e

va g i n en l a d i recci ó d ’a ssol i r u n a

soci eta t j u sta i sol i d à ri a . Per a l tra

ba n d a , u n com prom ís n a ci on a l ,

el d ’a ssol i r l a i n d epen d èn ci a i l a

l l i berta t per a l n ostre pa ís,

Ca ta l u n ya , m i tj a n ça n t l a

con stru cci ó d ’u n esta t propi en

el m a rc eu ropeu .

ARA ET N ECESSI TEM !

Contacte

gramenet@esquerra.cat
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SOS GENT GRAN ha posat les

carències de la ciutat en el

debat ciutadà, fel icitem-nos,

veïns que surten al carrer per

reivindicar drets i sacsejar

consciències. El ls són part

imprescindible de la vida

política de la ciutat.

Necessitem augmentar les

places residencials i un centre

de dia públ ics per cobrir la

demanda de la ciutat. Aquesta

necessitat ve de l luny i

evidencia la inoperància dels

partits polítics municipals que

han tingut responsabil itats de

govern, ja que no han estat a

l 'altura en la defensa de les

persones grans.

Fem memòria d'aquesta

situació. Les primeres converses

daten del 2004 on l 'alcalde

Bartomeu Muñoz (PSC) va

demanar a la General itat una

residència on el cost de la

construcció l 'assumia

l 'ajuntament. El 2006, diferents

grups municipals van presentar

i aprovar diverses mocions per

demanar aquests equipaments,

però mai es van cedir els

terrenys.

L'alcalde social ista va posar per

sobre dels seus interessos

econòmics als veïns, ja que en

aquel la època es van construir

12 residències i centres de dia a

l 'Àrea Metropol itana.

Van desaparèixer 3M€ i ningú

en vol parlar, "eren altres temps"

el responsable el Sr. Bartomeu,

s'enfronta a greus acusacions

per corrupció. Membres d'aquel l

equip de govern municipal

continuen tenint

responsabil itats polítiques a

l 'Ajuntament, Diputació,

Parlament de Catalunya i

"Congreso de los Diputados".

L'Ajuntament va tancar el

centre de dia per manca de

finançament el 2013, però al

mateix temps no hem d'obl idar

la responsabil itat de l 'Estat

Espanyol . Els catalans patim les

seves retal lades de 336M€ en

Serveis socials, equivalents a

18.150 places residencials, així

com una Llei de dependència

infrafinançada de la qual no

compleixen els compromisos

inicials d'una aportació del 50%

l 'estat espanyol i d 'un 50% la

General itat. Actualment de cada

10 euros, 1 ,46 els paga l 'Estat,

1 ,50 € l 'usuari i la resta la

General itat.

Recordem els 16.000 M€ que

se'n van i no tornen i que en 10

anys equival a uns 213.933 M€,

és a dir, cinc vegades el deute

actual de la General itat.

La darrera proposta dels

pressupostos de la General itat

presentats al setembre,

dedicava un 73,6% a despesa

social i concretament un

augment de 170 M€ i més de

1 .500 noves places residencials

respecte al 2015. Aquesta

proposta no va prosperar pel

vot en contra, entre d'altres de

PSC i CSQP (ICV i Podemos).

En conclusió, Santa Coloma

necessita disposar de places

residencials i centre de dia per a

la gent gran i que se la

compensi pel deute històric.

Toca entre tots trobar solucions

als problemes i no fer

popul isme d'una situació de la

qual han estat responsables els

partits municipals de govern, un

govern de Convergència que va

apostar per la privatització a

benefici d'empreses privades en

comptes de protegir als

ciutadans, i un Estat dedicat a

ofegar-nos econòmicament.

La situació és greu, venim de

molt aval l i malauradament en

dos dies no arribarem als nivel ls

de cobertura que necessita la

ciutadania.

SOS GENT GRAN
PASSAT, PRESENT I FUTUR




