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En una crisi econòmica, social i

política com la que patim és

necessari un procés constituent

que repensi totes les l leis i tota

la societat per construir un nou

país. I aquesta és la gran

oportunitat que tenim a

Catalunya votant Sí al

referèndum per la indepen-

dència. Perquè al referéndum

no es tracta de decidir entre

dues banderes, sinó entre dos

projectes polítics.

El procés constituent català és

la possibil itat més propera i

real ista que tenim de carregar-

nos de cop injustícies com la

reforma laboral , la Monarquia,

els privilegis polítics i

eclesiàstics, la immoral despesa

mil itar, l ’espol i fiscal (territorial i

social), l ’España central ista i

radial amb AVEs i autovies

gratuïtes de Madrid a totes les

capitals de província, l ’ol igopol i

energètic o la democràcia

orgànica de la l lotja del

Bernabéu, el BOE i l ’Íbex-35 (en

aquest punt els esquerranosos

que s’omplen la boca d’acusar

l ’independentisme de petit

burgés obl iden els interessos

de l ’alta burgesia i la noblesa en

la unitat d’Espanya).

Per això sorpren qui hi ha qui

busca com a excusa

antiindependentista que el

procés constituent caldrà ser

pactat amb Convergència, tot

obl idant que l ’actual Monarquia

Española fou pactada amb el

franquisme (i pel propi

Santiago Carril lo). Doncs sí, un

procés constituent haurà de ser

pactat amb la dreta, com en

tota democràcia. Haurà de ser

pactat per tots els partits

polítics catalans, siguin o no

independentistes. La qüestió

serà saber quin pes tenen les

dretes i les esquerres en aquest

procés constituent en que

s’hauran de crear les principals

l leis del nou país, de la nova

societat (i , fins ara, al contrari

que a España, les esquerres a

Catalunya són majoritàries i el

PP un partit minoritari).

En aquestes l leis haurem de

decidir sobre l ’eutanàsia, la

renda bàsica, els desnonaments

i el dret a l ’habitatge, la

concil iació d’horaris en la vida

laboral , personal i famil iar, si

ens cal o no tenir algun tipus

d’Exèrcit, si la marihuana és

legal o no, si tenim jornada

laboral de 40 hores o de 35,

quina és la dignitat en les

pensions inferiors o en el Salari

Mínim Interprofessional o si

canviem un model econòmic i

productiu basat en els beneficis

de les grans empreses i

l ’explotació de trebal ladores,

autònoms i pimes.

Ja sabem com és l ’España de

Rajoy, Aznar i Gal lardón-

Aguirre i la de Susana Díaz,

Fel ipe González i Ibarra-Bono. I

malauradament Podemos és un

partit incapaç de treure bon

resultat a les Castel les o ni tan

sols a Andalusia com per poder

guanyar algun dia. A més cal

tenir present que Podemos al

seu programa electoral (el

catàleg d’Ikea) enl loc no parla

de procés constituent. I en

qualsevol cas, encara que hi

volguessin, un procés constitu-

ent a España és impossible a

les properes dècades.

Impossible! Si només modificar

la Constitució requereix 2/3

parts del Congrés (on el PP té

majoria absoluta i el segon

partit és el PSOE...) i 2/3 parts

del Senat, on el PP té majoria

absoluta i Podemos no arriba ni

al 10%.

En definitiva, que quan haguem

de votar al referèndum caldrà

votar entre l ’España que tenim i

coneixem o l’esperança de la

República Catalana que s’ha de

construir en un procés

constituent de participació

ciutadana. I no hi ha dubte que

ha de suposar un gran progrés

social i democràtic, de la

mateixa manera que si España

fes avui, al segle XXI , un procés

constituent faria una España

més avançada socialment i

democràtica que la que tenim,

fruit d’un submís pacte amb el

franquisme.

Maluradament, a España el

procés constituent ni està ni se

l ’espera.

I qui negui que el procés cap a

la independència de Catalunya

és una gran oportunitat per al

progrés social i democràtic és

perquè és un nacional ista.

Nacional ista espanyol , però

nacional ista.

Ramon Soldán

Votar Sí a la independència és votar progrés
EDI TORI AL
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Una Ciutat pensada i

dissenyada per als

nostres nens i joves és

una ciutat dissenyada

per a tots

A Santa Coloma, a causa de la

seva construcció urbanística,

existeix una manca de l locs on

els nostres petits i joves puguin

jugar i esbargir-se sense

ocasionar cert confl icte amb

la resta d'usuaris dels espais.

Llocs on poder jugar a pilota,

córrer o amagar-se sense

preocupar-se dels vehicles.

Per això creiem que cal

reforçar i apostar fortament

per una política de patis

escolars oberts.

Actualment, a la ciutat,

l 'oferta d'aquests espais

és insignificant, molts

dels ciutadans ni tan sols

coneixen la possibil itat

de fer ús de les

instal ·lacions de les

escoles fora d'hores

lectives. De fet, fins

ara només s'oferia un

centre escolar amb els patis

oberts, el Mercè Rodoreda, els

dissabtes i diumenges al matí.

Ciutats del nostre entorn com

Sabadel l han apostat clarament

per aquesta iniciativa obrint

Cinc escoles cada tarda, de

dil luns a diumenge, de 6 a 8 del

vespre. Afavorint espais de joc,

oberts a la ciutadania i amb

l 'objectiu de posar a l 'abast dels

veïns i veïnes, espais d'oci on es

fomentin activitats i hàbits

saludables, que alhora

afavoreixin la cohesió social .

Cal dotar al pressupost

municipal dels mitjans

necessaris per cobrir aquesta

mancança d'espais i oferir a la

ciutadania solucions reals a les

necessitats. Contractant més

monitors per dinamitzar els

espais i garantir el correcte ús

d'aquests, els usuaris haurien

de complir unes normes

bàsiques de convivència i de

respecte cap a les instal ·lacions

per tal d'oferir a infants i joves

un

espai obert per jugar l l iurement

en condicions de confort i

seguretat.

Amb aquesta acció es posaria

en rel leu el gran valor educatiu

del joc i del l leure.

Obrir els patis escolars de la

ciutat com a espai d'ús públ ic

per a famíl ies, infants i

adolescents fora d'horari

escolar, en cap de setmana i en

període de vacances escolar i

promoure activitats de

dinamització educativa de tipus

esportiu, artístic i en

famíl ia donaria a aquesta

iniciativa un valor que

actualment s'està deixant

escapar, un pla real d'èxit

educatiu i social per als

colomencs.

Una Ciutat pensada i

dissenyada per als nostres

nens i joves és una ciutat

dissenyada per a tots.

Demanem Patis Escolars Oberts

El Futur de les Pensions
El darrer 22 de març vam poder gaudir de la

companyia de Cesc Iglesies, Secretari d'afers

socials i famil ies de la General itat de Catalunya,

que amb un discurs didàctic i aclaridor ens va

oferir respostes i esvaïr dubtes sobre el futur de les

pensions i alhora, ens va ampliar la visió amb

arguments sòl ids sobre els horitzons del futur de

l 'estat del benestar a la nova República.

La República Catalana ha de nèixer amb el

propòsit d’esdevenir una societat cohesionada

garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la

ciutadania. Una República que redistribueixi la

riquesa per donar una vida digna a tothom i l luiti

contra les desigualtats ajudant els que més ho

necessiten i eradicant la pobresa. Una República

Catalana del benestar que esdevingui un dels

països més avançats d’Europa en la garantia de

drets socials i la igualtat d’oportunitats.

ÉS U N A PU BLI CACI Ó
D'ESQU ERRA

Editors
Esquerra Gramenet
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—
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ERC va deixar palès al ple de

l ’Ajuntament la contradicció del

PSC en proposar una moció

contra les pràctiques abusives

de les empreses elèctriques,

mentre l ’Ajuntament té

contractada la l lum amb una

d’aquestes empreses abusives.

Per això ERC va proposar sortir

de l ’ol igopol i elèctric i

contractar la l lum amb una

cooperativa d’energia verda.

Sortir de l ’ol igopol i elèctric que

ha generat un deute públic

proper als 30.000 mil ions

d’euros, mentre tenim una de

les l lums més cares d’Europa, és

la manera més efectiva de

combatre les polítiques que

aquest ol igopol i imposa:

increment del preu de la l lum,

impost al Sol , penal ització de

renovables...

L’Ajuntament hauria d’impulsar

un nou model energètic:

renovable, eficient,

descentral itzat i a mans de la

població, apostant per una

economia més social , sostenible

i sol idària. En conseqüència, el

consistori ha de contractar els

serveis energètics dels

equipaments municipals amb

una empresa que vagi en

aquesta direcció. Perquè volem

fets i no paraules.

A Catalunya hi ha la cooperativa

sense ànim de lucre Som

Energia, que ofereix consumir

energia 100% renovable a l ’hora

que desenvolupar projectes

rendibles d’energies renovables

com fotovoltaica, eòl ica,

biomassa, biogas i

minihidràul ica.

Som Energia a més d’una

contractació d’electricitat 100%

renovable, ofereix a les

Administracions fomentar la

formació i

divulgació del

canvi del model

energètic i la

participació en

l ’economia del bé

comú al municipi.

A més, Som

Energia disposa

d’un programa per

l luitar contra la

pobresa energètica,

comprometent-se a

no tal lar la l lum i porta

a terme mesures per fomentar

l ’estalvi i l ’eficiència energètica

als seus socis.

Proposem, doncs, que

l ’Ajuntament aposti per les

renovables a la ciutat i exercir

d’exemple per a la ciutadania,

trencant la relació amb

l’ol igopol i establert a l ’estat

espanyol . Un ol igopol i de portes

giratòries on tenen jubilacions

daurades diputats, ministres o

presidents de govern de PP i

PSOE, mentre empobreix

famíl ies i empreses.

Contra l'abús de les
companyies elèctriques

SUMA'T-HI
A la gent d’Esquerra ens

uneix un doble compromís amb

els nostres conciutadans i

conciutadanes. Per una banda,

un compromís socia l , el de

resoldre els problemes

quotid ians i mi l lorar les

condicions de vida, d ’habitatge,

de trebal l , de sanitat, d ’educació,

de medi ambient, d ’oportunitats i

de totes aquel les coses que

vagin en la direcció d’assol ir una

societat justa i sol idària . Per altra

banda, un compromís nacional ,

el d ’assol ir la independència i la

l l ibertat per al nostre país,

Catalunya, mitjançant la

construcció d’un estat propi en

el marc europeu.

ARA ET NECESSITEM!

Contacte

gramenet@esquerra. cat

El Futur de les Pensions
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El Departament de Salut

implantarà el nou model

d’assignació de recursos per a

l ’atenció primària i comunitària

per tal de combatre les

desigualtats en salut de la

població. El nou model s’apl icarà

de forma progressiva i, en

global , significarà addicionar un

total de 65 mil ions d’euros en 5

anys, és a dir, des d’aquest any i

fins el 2021 .

Així, de forma immediata es

destinaran 12,5 mil ions d’euros

addicionals a 155 equips

d’atenció primària (EAP) que

principalment trebal len en un

entorn socioeconòmic

desfavorable i que, després

d’apl icar el nou model , que

incorpora l ’indicador social

compost, que es va encarregar a

l ’Agència de Qual itat i Avaluació

Sanitàries de Catalunya

(AQuAS) per mesurar les

desigualtats en salut de la

població, tenen un finançament

insuficient. L’objectiu és

distribuir els recursos de

l ’atenció primària segons el

principi “a iguals necessitats,

iguals recursos”.

A Santa Coloma de Gramenet es

destinaran en aquest 2017 un

total de 489.697,77€ addicionals.

Gairebé Mig mil ió d’euros

repartits en els centres

colomencs d’atenció primària

que es destinaran a un

increment de professionals i a

reforçar l ’orientació a la salut

comunitària de l ’atenció

primària. En funció de les

necessitats específiques, cada

equip de primària decidirà el

nombre i el perfil de

professionals que incorporarà.

Es Repartiran de la seguent

manera:

FONDO 64.067 €
SANTA ROSA
88.264 €
LLATÍ 54.766 €
SINGUERLIN
200.000 €
MAJOR 52.599 €
CAN MARINER
30.000 €

L’indicador social ha estat la

base per tal que el Servei Català

de la Salut (CatSalut) establís el

nou model d’assignació de

recursos i que s’ha apl icat a les

369 EAP de Catalunya. Un cop

fets els càlculs del nou sistema i

dels nous recursos que

correspondrien a cada EAP, s’ha

comparat amb els que rebien

fins ara. A partir d’aquí s’ha

extret la diferència i s’ha

comprovat que 155 EAP estan

per sota del finançament previst

en el nou model i , per tant, els

tocarà rebre un increment. En

cap cas, però, la resta d’EAP

veuran els seus recursos

retal lats.

Salut combat les desigualtats
socials a l'Atenció Primària
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El consel ler de Salut, Antoni

Comín, ha posat en valor que

gràcies a aquest indicador ara

es disposa d’un mapa de les

desigualtats en salut a

Catalunya, la l luita contra les

quals és una de les principals

línies d’actuació aquesta

legislatura i en la qual l ’àmbit de

l ’atenció primària “té un paper

fonamental”. Així, gràcies a

aquest índex, el nou model de

pagament de la primària aporta,

“amb gairebé precisió

quirúrgica, més recursos a les

àrees de salut més vulnerables

des d’un punt de vista econòmic

i social”. Per Comín, aquesta

discriminació positiva

s’emmarca en una “concepció

transversal de la primària, com

un vertader centre de la nostra

actuació”.

Partint d’aquesta premissa, es

dotarà les 155 EAP amb un

increment màxim de 200.000

euros i un mínim de 30.000, que

es destinaran a un increment de

professionals i a reforçar

l ’orientació a la salut

comunitària de l ’atenció

primària. En funció de les

necessitats específiques, cada

equip de primària decidirà el

nombre i el perfil de

professionals que incorporarà.

En total , doncs, seran 12,5

mil ions, i mig mil ió d’euros més

es destinaran per a programes

de salut públ ica.

Per real itzar els càlculs,

aquestes 155 àrees bàsiques de

salut (ABS) s’han ordenat de

major a menor privació social i

s’han dividit en quatre blocs. A

les del primer bloc, les de major

privació social , se’ls ha assignat

el 40% de la diferència entre el

que els tocaria amb la fórmula

AQuAS i l ’assignació real que

rebien; en el segon, un 30% i en

el tercer i el quart, un 25%.

Nou model

La nova fórmula d’assignació de

recursos feta per l ’AQuAS té en

compte, a banda de factors com

l 'estructura demogràfica,

determinades variables

socioeconòmiques que afecten

les necessitats de salut de la

població com el percentatge de

població amb ocupacions

manuals; amb nivel l d’instrucció

baix; la taxa de mortal itat

prematura; la

d’hospital itzacions evitables; el

percentatge de població

exempta de copagament

farmacèutic; el de població amb

rendes anuals inferiors a 18.000

euros; i el de rendes anuals

superiors a 100.000 euros.

Prop d’11M€
addicionals per a
l’Institut Català de
la Salut per cobrir
substitucions

El Departament de Salut també

ha anunciat avui l ’assignació de

10,9M d’euros per Institut Català

de la Salut (ICS) que aniran

destinats a la borsa de

substitucions a primària. Es

dona resposta així a una

reivindicació dels professionals

tot recuperant el 50% de la

disminució patida entre el 2011 i

el 2016 dels fons destinats a

cobrir substitucions.

El Departament de Salut ja ha

comunicat de forma

individual itzada als EAP

pertinents l ’assignació

addicional de recursos que

podran administrar segons les

seves necessitats específiques.

22 milions en salut
mental
L’atenció primària i comunitària

també es beneficiarà dels 100

mil ions d’euros d’increment

pressupostari en salut mental , ja

que aproximadament 22 mil ions

impactaran directament en

aquest àmbit mitjançant

diverses accions. impactaran

directament en aquest àmbit

mitjançant diverses accions.

.

A Santa Coloma es destinaran
489.697 € addicionals
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La Generalitat està

disposada, Ara falta que

l'Ajuntament també s'hi

comprometi amb la

residència de Gent Gran.

Santa Coloma necessita una

residència per a la gent gran, és

una evidència. Ningú ho

discuteix.

La nova política del Govern de

la General itat és invertir en

les persones i no en “totxo”.

No és cap secret per la

Plataforma SOS Gent Gran

ni per als partits

representats, ja que se’ls

ha informat a les reunions

tingudes amb el

Departament de Trebal l ,

Afers Socials i Famíl ia.

Fins i tot, el PSC defensa

aquesta opció a altres

municipis.

Com a referència, una

dada: la construcció

d’una residència de 100 places

és de 9M€, equivalent a la

concertació 400 places/any. Per

aquest motiu, es prioritza la

concertació de places públ iques

a empreses del Tercer Sector

Social , és a dir no lucratives.

En aquest sentit, des de la

secretaria d’Afers Socials s’ha

informat de les opcions

possibles per ampliar les places

de residència per a Gent Gran a

la ciutat. L’Ajuntament posi a

disposició d’un operador,

prioritzant les entitats del Ter

cer Sector per a la construcció i

posteriorment fer conveni amb

la General itat per a la

concertació de les places. Una

opció que ja han fet diferents

municipis de l ’Àrea

Metropol itana.

Sembla ser però, que des de

l ’Ajuntament prefereixen fer

política d’oposició a la

General itat util itzant la Gent

Gran com a escut en l loc de fer

possible la històrica

reivindicació de la residència

que té consens polític i social .

La solució no depèn de pre

sentar esmenes als

pressupostos de la General itat i

vincular la inversió segons

“disponibil itat pressupostària”,

perquè, entre altres motius, les

esmenes presentades superen

el mateix pressupost. La

indignació a cop de titular

per part

del PSC no farà possible la

residència.

En definitiva, la General itat

està disposada. Ara falta

que l ’Ajuntament també s’hi

comprometi en la residència

de Gent Gran.

Gemma Espanyol.

Sí a la residència per a
la Gent Gran

Xarxes Socials
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El president d’Esquerra i

vicepresident de la General itat,

Oriol Junqueras, ha tancat l ’acte

polític de la Festa de la

República. Junqueras ha

revindicat la unitat d’acció de

‘Govern, Parlament i Societat

Civil , perquè si tenim el govern,

les institucions, la societat civil

unida, guanyarem!.

El president republ icà ha

defensat que això s’ha de fer

‘Per la República, per Catalunya

i per tot la gent d’aquest país.’

Per la seva banda, el diputat

d’Esquerra Republicana al

Congrés, Gabriel Rufián, ha

sentenciat que ‘critiquen més

dir-l i gàngster a un gàngster o

dir que s’han de trencar ous,

que per trencar discs durs’ i ha

afirmat que tenir una pàtria és

‘tenir hospitals i escoles

públ iques, tenir un país de tots i

per a tot’. Avui es presenta un

partit ‘d’esquerres sobiranista,

feminista i de canvi i els hi diem,

benvinguts a Esquerra

Republicana de Catalunya’ així

com també ha afirmat que

‘molts d’el ls estan en contra

d’aquest procés amb el puny en

alt, o els sobre puny o els falta

ideologia’.

Junqueras: ‘Amb la unitat
d’acció, guanyarem!’
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L'Ajuntament informa,

"Descoberta d'aigües termals al

Fondo" els diaris de finals dels

2016 van plens d'aquesta

notícia.

"Troben aigües termals al

subsòl de Santa Coloma de

Gramenet" - Ara.cat 25-11-2016

"El primer pou treu 30.000 litres

per hora a 60 graus, i

l 'Ajuntament ja estudia

possibles aprofitaments, com

piscines termals o calefacció i

aigua sanitària calenta per a les

cases" - ccma.cat 25-11-2016

"Santa Coloma tiene una

enorme masa de agua termal en

el subsuelo" El periodico 25-11-

2016

El periodico afegeix "Todo ha

sido tan reciente y precipitado

que aún no se ha real izado una

anál itica del agua." Però no

t'estan dient tota la veritat. El

partit dels Social istes fa servir la

premsa per col ·locar-se la

medal leta i la premsa fa un

paper galdós d'una informació

no contrastada amb els fets

reals.

L'aigua calenta es va trobar

l 'any 2004 durant la construcció

de l 'L9 del metro, ERC Gramenet

va informar d'aquesta trobal la

tan Extraordinària al subsòl

colomenc, el l lavors president

d'ERC Josep Miquel Garcia i

Castañé va fer entrega a

l 'alcalde del PSC investigat per

corrupció Bartomeu Muñoz dels

documents que demostraven la

presència d'aigües calentes

aprofitables en benefici de la

ciutat, es va demanar que

l 'ajuntament real itzes estudis

per valorar la util ització de

l 'aigua, que mai es van dur a

terme.

L'Ajuntament va ignorar la

possible util ització d'aigües

termals, les obres del metro van

seguir endavant sense parar

atenció a aquest bé tan preuat.

S'imaginen quin goig disposar

de calefacció gratuïta a Santa

Coloma com a Islàndia?, o un

gran centre termal amb hotels i

piscines a 20 minuts del centre

de Barcelona?, quins beneficis

tan importants per a la ciutat i

per al seu comerç local . Tal com

va escriure Ramon Soldan en

una publicació local , "em

pregunto què hagués passat si

en l loc d'aigua s'hi hagués

trobat petrol i : hauria obviat

l 'ajuntament també la

real ització d'un estudi per veure

quines eren les possibil itats

d'util itzar-lo?"

Fel icitats Núria Parlon, ara us

heu decidit a aprofitar les

aigües termals, Caldes de

Gramenet en diuen. Dotze anys

sense aconseguir recursos i

diners provinents del turisme

per dotar a la ciutadania de

mil lors serveis. Dotze anys

d’oportunitats perdudes pel

comerç local . Val més una mica

que gens.

Esperem que ara si aprofitem

aquesta oportunitat de ciutat

per fer créixer el benestar i els

recursos municipals i no les

butxaques d'uns quants, perquè

gat escaldat amb aigua tèbia en

té prou.

2 Nits d'hotel al Balneari de
Santa Coloma de Gramenet

Agraïment i reconeixement a
la Plataforma SOS Gent Gran

Com ja vam dir fa uns mesos,

veïns i veïnes agrupats dins de

la Plataforma SOS Gent Gran

han posat sobre la taula les

carències de la ciutat en matèria

de serveis socials per a la gent

gran i han fet aflorar les

vergonyes d’aquel ls que, per

una banda van deixar en l ’obl it

la possibil itat de fer una segona

residència, altres que han

retal lat en serveis essencials per

a la ciutadania i beneficiant a

empreses lucratives, i d’altres

ficant la mà a la caixa. Aquesta

situació ha provocat una sagnia

en els serveis socials bàsics que

rebem els ciutadans.

Cert és que Santa Coloma, com

altres ciutats metropol itanes

arrossega un deute històric.

Venim de l luny i ens falta molt

per arribar a les ràtios

adequades per assegurar una

bona cobertura social a la gent

gran, malauradament però no

ho arreglarem en un any.

Els veïns de la ciutat que

representem un projecte polític

per a la ciutat i de país, hem de

ser curosos en prometre segons

què perquè provoca desil ·lusió,

pèrdua de confiança i

desafecció política. Tant el PSC,

com Catalunya Sí que es Pot

(ICV + Podemos), van

incorporar esmenes al projecte

de pressupostos l l igades segons

“disponibil itats pressupostàries

pel 2017”. Si els grups de

l ’oposició incorporen 1 .200

noves esmenes als pressuposts

és evident que no hi ha diners

per tot. La seva estratègia: dir si

a tot sense importar si hi ha

possibil itats econòmiques reals

per fer-ho viable. D’això se’n diu

cinisme.

Com a representants del poble

hem de ser responsables i no

vendre fum. Cal seguir

demanant la residència de la

gent gran així com d’altres

equipaments, perquè la ciutat

els necessita, però fem-ho amb

responsabil itat, sense

demagògia i popul ismes.

Què ha fet aquest Govern?

D’entrada ampliació de 18

places a la residència de la gent

gran, les primeres des de fa

molts anys, i el fet d’estudiar

quantes places de centre de dia

podrien cabre dins de l ’espai de

la residència de gent gran de

Ramon Berenguer. Això ja està

en marxa!

A ERC trebal lem des de la

solvència de complir amb els

compromisos adquirits.

Trebal lem en silenci defugint de

les fotos i els grans titulars,

perquè el que realment importa

és la feina ben feta i que tots els

ciutadans gaudim dels serveis

públ ics.




