Il·lma. Sra. Núria Parlon Gil, alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
li fem arribar aquesta comunicació en relació amb l'acte d'homenatge a les víctimes de la
COVID-19 i en reconeixement dels serveis essencials, celebrat a la plaça de la Vila el 7 de maig a
les 12 h.
Com a representants de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet i un cop passat el temps
prudencial per respecte als colomencs i colomenques víctimes de la pandèmia, ens agradaria
traslladar formalment el nostre malestar i demanar l’assumpció de responsabilitats a les persones
que van organitzar l’acte d’homenatge.
Creiem fermament que l'acte no va assolir els objectius que perseguia, la difusió del mateix no va
ser suficient ni amb la necessària antelació i sobretot, no es va convocar a familiars de les
víctimes ni a les persones, entitats, associacions i col·lectius que representen la sensibilitat, la
diversitat i la riquesa cultural, religiosa i social de la nostra ciutat.
Des d'Esquerra Gramenet concebíem aquest homenatge com un gran acte de ciutat on estigués
implicat tot el teixit associatiu, cultural i social colomenc, amb representació i intervenció de les
persones i col·lectius que van estar prestant els seus serveis en benefici de la comunitat.
Les famílies de les víctimes, el personal dels centres de Salut, els treballadors del servei d’atenció
domiciliària, els treballadors socials, el personal dels centres educatius, les associacions de veïns i
veïnes, els representants dels centres oberts, els cossos de seguretat, el personal dels serveis de
mobilitat municipal, la xarxa de voluntariat, el personal de neteja, els representants de les
residències de gent gran, el banc d'aliments, l’entitat Càritas, els representants dels mercats
municipals i comerços de la ciutat, les associacions de salut mental, els serveis d'atenció a la
violència masclista, les entitats com la PAH Gramenet i Ningú sense llar, els representants de la
Diputació de Barcelona i del Govern de la Generalitat, i un llarg seguit d’entitats i col·lectius,
haurien d’haver tingut l’oportunitat d’organitzar i participar en l'acte.
Per últim, voldríem lamentar que la placa de record situada al cor de la nostra ciutat estigui només
en castellà, deixant palès la manca de sensibilitat i respecte cap a una de les llengües oficials de
la ciutat com és el català i us instem a esmenar la placa per tal que s’inclogui el català.

Rebi una cordial salutació.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Sam Núñez i Amela,
Gemma Español i Cornet,
Salvador Clavera i Catalan

Santa Coloma de Gramenet a 30 de maig de 2022

