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Ciutat educadora.
L’educació a tota hora i a tot arreu.

Ja ha acabat el curs 2019-2020, per fi! Aquest 
darrer trimestre, a causa de la Covid-19, tota la 
comunitat educativa ha patit per sobreviure en 
unes circumstàncies molt complexes: alumnes 
adaptant-se a un sistema telemàtic descone-
gut i mares/pares fent de mestres improvisats 
mentre tele-treballen, mestres improvisant clas-
ses en línia i dedicant més temps de l’habitual, 
i el departament posant els limitats recursos de 
què disposa per anar cobrint les necessitats en 
la mesura de les seves possibilitats... Tot plegat, 
una situació difícil, molt difícil, que ningú po-
dia haver previst, i que afortunadament ja ha 
acabat. Segurament, em seria molt senzill fer 
un inventari del que s’hauria d’haver fet i no 
ha sigut, però crec que hem de treballar ferma-
ment pel futur imminent, perquè la comunitat 
educativa hauria d’estar a la mateixa alçada que 
ha estat la sanitària, tot i els dèficits històrics.

Empadronament, un dret i un deure.

Des de fa algun temps el procés d’empadronament a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet genera dubtes a les 
entitats socials i també a la defensora de la ciutadania, com així es recull a l’informe anual elaborat per aquest orga-
nisme autònom. Les persones que volen ser empadronades necessiten aquest tràmit per poder fer una vida normal 
al nostre municipi i al nostre país.

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana s’ha adherit a la declaració de la taula de ciutadania i migra-
ció on se sol·licita que les administracions locals, el nostre ajuntament també, en virtut de la legislació vigent, 
deixin d’obstaculitzar l’empadronament de totes les persones que habiten al seu municipi, facilitin i promo-
guin l’empadronament, més enllà de les condicions de residència o de la situació administrativa de les persones.

El padró és una eina molt potent per fomentar la inclusió i la convivència, fonamental per garantir els drets i deures dels 
ciutadans i ciutadanes, facilitant els drets universals fonamentals com la salut i l’educació, i en cas de persones immigrades 
sense permís de residència, poder acreditar el temps de residència a l’Estat espanyol per poder regularitzar la seva situació. 

D’aquesta manera s’evitarà la discriminació de les persones més vulnerables, persones sense sostre o que 
viuen en habitatges sense subministraments bàsics, o en condicions de relloguer o lloguer d’habitacions.
La legislació actual deixa clar que el padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi i 
que tota persona que viu a l’Estat espanyol està obligada a inscriure’s al municipi en el qual resideixi habitualment. Així 
doncs, tota persona que viu en un municipi té el dret i el deure d’empadronar-se i l’Ajuntament té l’obligació d’empadronar.

Per tant, des d’Esquerra ens comprometem a vetllar perquè el padró reflecteixi la població real de San-
ta Coloma de Gramenet, és a dir, pel compliment de la legalitat en els processos d’empadronament, i que s’ha-
biliti l’empadronament sense domicili fix per a totes les persones que es troben en una situació d’infrahabitatge.
A la vegada continuarem treballant perquè tota la població tingui accés a les polítiques so-
cials bàsiques. I puguin regularitzar la seva situació administrativa, ja que cap persona és il·legal.

Ara tenim tot l’estiu per planificar el nou curs 2020-21 amb el màxim rigor i exigència possibles. Celebro la 
decisió del departament a càrrec del conseller J. Bargalló, de permetre a cada centre analitzar les necessitats 
pròpies i cercar-ne les solucions adients, ja que ningú pot fer-ho millor que ells mateixos. Qualsevol mesura ho-
mogènia aplicada a tot el país hauria estat inadequada i poc realista donada la gran complexitat i diversitat del 
nostre sistema educatiu.
A Santa Coloma de Gramenet disposem de centres educatius amb moltes mancances d’espais, i per això creiem 
que hem de posar tots els espais i serveis municipals a disposició de les nostres escoles, implementant mesures 
com s’han dut a terme a altres països, com ara Dinamarca. Utilitzar els centres cívics, les instal·lacions esporti-
ves, teatre, escola de música, etc.

Avui més que mai hem d’apostar per un model educatiu a temps complet, fent que l’educació sigui a tota hora i 
a tot arreu. Tenim una oportunitat única davant nostre, per a liderar des de les institucions un canvi del model 
educatiu, incentivant les relacions interculturals, apropant espais de difícil accés a famílies vulnerables, fent de 
la ciutat del tot un espai educatiu, i amb igualtat d’oportunitats. Cal acompanyar a les i els docents en aquestes 
noves praxis, amb constant formació i seguiment. Per això, cal fer una aposta de ciutat que faci de Santa Colo-
ma de Gramenet una Ciutat Educadora.

Pep Jiménez Madueño
Militant d’ERC Gramenet.

@Pepm75

Sam Núñez i Amela
Portaveu Grup Municipal ERC Grame-
net.
@sam08921

Foto original: Maria Lorenzo.



L’economia circular.
Nous models econòmics

En l’actualitat i d’ençà que al segle XVIII va 
aparèixer la Revolució industrial, el món i en es-
pecial el que anomenem països industrialitzats, 
han basat el desenvolupament de les seves socie-
tats en un creixement econòmic desmesurat que 
pretén ser un clar indicatiu de riquesa, benestar 
social i felicitat. Res més lluny de la realitat.  Han 
passat els anys i al contrari del que ens volien fer 
creure la cohesió social no ha augmentat, les des-
igualtats socials s’han fet més evidents i el fracàs 
d’aquest sistema ens ha portat al fet que el 20% 
de la població del planeta consumeix el 80% dels 
recursos naturals.

L’actual sistema econòmic lineal basat en l’ex-
tracció, producció, consum desmesurat i la 
consegüent creació de residus ens aboca a 
un exhauriment dels recursos del planeta així 
com a una contaminació per emissions de 
diòxid de carboni i d’altres components que 
ens ha portat a declarar l’estat d’emergèn-
cia climàtica de conseqüències imprevisibles.

Cal sense cap pèrdua de temps canviar el model econòmic que ens porta a la destrucció del medi ambient i del planeta tal 
com el coneixem.
En aquest sentit l’Economia circular proposa un model per crear valor i prosperitat allargant la vida útil dels productes 
traslladant els residus del final de la cadena de producció al principi de la mateixa fent servir els recursos disponibles una 
vegada rere l’altra.

En els sistemes circulars el producte és dissenyat des d’un bon començament per tenir una llarga durada, un manteni-
ment que permeti sempre la seva reparació i la reutilització dels seus elements un cop acabada la seva vida útil, aconse-
guint que el producte sigui Reparable, Reutilitzable i Retornable, aconseguint l’anomenat Residu zero.

Aquest plantejament permet de bon principi un desenvolupament sostenible de les economies locals creant nous llocs de 
treball, reduint el consum de recursos essencials, aconseguint el decreixement en la producció i minimitzant l’impacte que 
suposa la seva distribució per carretera.

Una valenta reforma horària, una reducció de l’horari laboral i una economia circular conjuntament amb un decreixement 
tant en la producció com en els hàbits de consum de la nostra societat, ha de contribuir de manera notable a millorar 
la nostra relació amb el medi ambient i aconseguir tots plegats ser molt més cooperatius, lliures, solidaris i per 
què no? Molt més feliços

Angel Izquierdo Rius
President d’ERC Gramenet.

@NgeliRius

Les institucions han de deixar d’ignorar el 
racisme.
Reflexions per una societat millor.

La mort de George Floyd a mans de les forces de seguretat de la ciutat de Minneapolis, lamentablement, no és un fet 
aïllat. La manca d’interiorització democràtica dels governs a l’hora d’elaborar polítiques de seguretat i convivència, do-
nen com a resultat fets tan tristos i dolorosos com la mort d’en Floyd, en aquest cas, per l’actuació sense escrúpols d’uns 
agents de policia.

Són moltes les actuacions on les forces de seguretat sobrepassen els principis democràtics, en moltes ocasions en un 
marc generat i propiciat pels dirigents governants i en altres ocasions, per la passivitat intencionada d’aquests gover-
nants, on les actuacions realitzades per les mateixes forces de seguretat són permeses. En aquestes dues maneres de 
fer, en molts casos, hi ha un denominador comú; racisme.
Hem d’estar molt atentes i atents, per veure que no és compatible la democràcia amb actituds i actuacions xenòfobes o 
racistes. En el marc democràtic, hi ha formacions polítiques de dretes, d’extrema i ultra dreta, que proclamen accions que 
vulneren els drets humans, la pau i la convivència. En societats democràtiques, no hi ha lloc pel racisme, però, són molts 
els països, inicialment amb estructures de govern demòcrates, que d’una manera o altra, en diferents formats, actituds i 
actuacions, es fan visibles la xenofòbia i el racisme.

El racisme atempta contra la universalitat dels drets humans, ja que impedeix a certes persones i col·lectius gaudir dels 
seus drets. Sempre s’ha de considerar que el tracte igualitari no és una concessió, és un dret inalienable a cada persona, 
i és per això, que les autoritats públiques tenen l’obligació de garantir i protegir el dret de tota persona i col·lectiu de no 
ser discriminat.

Recentment ERC, ha proposat al Parlament la creació d’una comissió per l’estudi sobre el racisme institucional i estruc-
tural en la gestió de la seguretat a Catalunya, així mateix, també, aquesta proposta, es portarà al Congrés dels Diputats; 
hem de ser valents a l’hora de treballar i fer propostes per erradicar el racisme, un bon exemple, és la proposta i paraules 
de la diputada d’ERC, Marta Rosique, quan diu: “...No podem ignorar el racisme institucional que existeix a l’Estat espan-
yol, cal passar a l’acció, investigar-ho i prendre les mesures necessàries per corregir-lo...”.

No hem de cessar en l’intent d’instar a les institucions a generar la planificació de polítiques públiques antiracistes i per 
la igualtat de tracte de totes les persones, per tal de garantir els mateixos drets i oportunitats per a tothom, promovent 
la interculturalitat, no cap dubte, que aquestes polítiques configuraran i desenvoluparan una societat cohesionada, in-
clusiva i més solidària.

Sempre hauríem de tenir present que ningú és més que ningú, aquesta convicció republicana, ens ha de portar a rei-
vindicar i potenciar la defensa de la igualtat de drets i oportunitats, així com, el creixement i llibertats de la ciutadania, 
posant en el punt central de referència a les persones. La dignitat humana és intangible, els valors democràtics han de 
ser transmesos i defensats permanentment contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme.

Nicolás Díaz Bayona
Militant d’ERC Gramenet.
@nicolasbegur



Necessitem un canvi en la recollida de 
residus.

Un rey golpe a golpe.

L’any 2000 es publicava la primera bio-
grafia no autoritzada del rei Juan Carlos I 
on ja apuntava la corruptela al voltant de 
la monarquia espanyola. Un conxorxa ben 
planificada entre el règim franquista, em-
presaris i polítics de la transició que incloïa 
no només un pacte de silenci sobre la seva 
figura sinó també controlar els poders ju-
dicials de l’estat, i tapar-se els ulls amb una 
bena, per tal que el rei pogués fer i desfer 
amb total impunitat. Una monarquia, que 
molts van acceptar en nom de la democrà-
cia i que durant anys ha gaudit d’un suport 
popular a base de manipulacions periodís-
tiques i neteges d’imatge.  
Han passat vint anys de la publicació del 
llibre, i on la corrupció monarquia és tan 
voluminosa que ja no es pot amagar sota la 
catifa. Vint anys en què hem sabut, gràcies 
als mitjans internacionals, el cobrament de 
comissions, blanqueig de capital, manipu-
lacions, amenaces, robatoris, etc ..., més 
enllà de la condemna ferma a un mem-
bre de la casa reial pel cas Noos, la punta 
de l’iceberg de tot plegat.

ERC com republicans i republicanes defensem els valors universals com el de la igualtat, on tothom hauria 
de ser igual davant la llei, però sabem per experiència que a l’estat espanyol això no és així. Per aquest motiu 
el proper ple presentarem una moció a l’ajuntament per demanar una comissió d’investigació en el Congrés 
sobre les “presumptes irregularitats” de la monarquia. Volem que s’investiguin les actuacions dels membres 
de la Casa Reial així com dels seus “còmplices”, i les seves possibles influències amb l’Aràbia Saudita. Confiem 
en el vot favorable de Podemos-ECP i que no apliquin la doctrina Echenique per justificar no crear comissió 
d’investigació perquè tothom sap el què passa, com van fer recentment votant en contra de crear una comis-
sió d’investigació sobre els GAL.

Les darreres noticies apuntem que l’actual rei FELIP VI, forma part beneficiosa d’aquest entramat. Creieu 
que és digne de que presideix, amb la seva foto, la sala de plens dels ajuntaments ? No, no és digne més enllà 
que ningú l’ha votat, tot apunta que qui presideix les sales de plens és qui porta darrera l’esquena el sac de la 
corrupció reial, per això també demanem la retirada del retrat de Felip VI, la corrupció no ha de tenir cabu-
da a cap lloc, ni tampoc ha de tenir l’aixopluc ens les institucions de poble, perquè el poble ja no mira cap a 
una altra banda.

Gemma Espanyol i Cornet
Regidora d’ERC Gramenet.

@ gespanyolc

Un dels reptes de ciutat al qual ens enfrontem durant 
aquest mandat és la millora sustàncial en la recollida 
selectiva de residus i també en la prevenció i reducció 
d’aquests mateixos residus. Els residus i la seva gestió 
és un tema importàntissim en com entenem el perio-
de de vida que ens ha tocat viure i en com deixarem 
aquest planeta a les pròximes generacions.

A Santa Coloma coincideix que durant aquests pri-
mers dos anys de mandat finalitza el contracte de 
gestió de residus l’any 2021. L’ajuntament, en tant que 
membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’AMB, 
té adquirits  uns compromissos amb la recollida selec-
tiva de residus i alhora amb el Programa Metropolità 
de Prevenció i Gestió de Residus, el PREMET 25 per 
el qual s’han d’aconseguir xifres de recollida del 55% 
l’any 2025, com així marquen les directrius europees. 
Santa Coloma es troba al voltant del 21%. No cal dir 
que es un objectiu important i un gran repte d’aquest 
ajuntament i de la ciutat en el seu conjunt. I també no 
cal dir que per arribar a aquestes xifres caldrà un pla 
valent amb canvis importants en el sistema de reco-
llida. Santa Coloma té com a aspecte positiu la seva 
baixa o menor generació de residus en comparació 
amb altres ciutats del seu entorn

Des del nostre punt de vista però cal que aquesta planificació  vagi en la línia que permeti apostar decididament per una 
transformació dels residus en recursos gràcies a l’aplicació de l’ecodisseny, de processos de gestió innovadors i la implantació 
de les TIC, dins d’una clara visió i implantació de sistemes d’economia circular.

Impulsant la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentant la recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de 
recursos. Establint mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, de-
volució i retorn d’envasos i també de la seva reducció. Facilitant la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.
Potenciant l’educació i sensibilització ambiental continuada, els residus poden deixar de ser un problema i convertir-se en 
una eina de desenvolupament i reequilibri social. Per exemple, fent tallers de reparació de bicicletes o altres petits electro-
domèstics, mercats d’intercanvi de coses en desús, plataformes de professionals de la reparació. Punts verds a cada barri.

També en el l’àmbit concret de la recollida selectiva, apostar clarament per les eines que ens poden fer arribar als objectius 
marcats: 
 
- taxa de residus; la taxa de residus ha de ser per generació; qui més genera més ha de pagar. S’han de potenciar les actua-
cions de prevenció de residus d’activitats i particulars, bonificant la taxa a través de bonificacions de la fiscalitat municipal. 

- porta a porta; és el millor sistema de recollida de residus, el que més % de reciclatge assoleix. Ara bé, es difícil d’aplicar en 
comunitats urbanes si no es fa una prèvia de sensibilització ambiental. Es podria començar per alguns barris concrets on 
sigui més fàcil una primera implantació (Can Calvet, Guinardera, Centre…), implantar posteriorment en els barris amb major 
estructura social, per acabar implantant-se a tot el terme. Però sempre amb el suport de l’educació i sensibilització ambiental, 
les bonificacions ambientals  les ordenances municipals que encaminem cap el residu zero.

 I aquesta importància en el canvi i la millora de la recollida ve donada, com he dit,  per el compliment dels paràmetres euro-
peus i els percentatges que ens marquen. Si no arribem a complir, l’Agència de Residus Catalana aplicarà les normatives 
europees que penalitzen els municipis que no arriben als percentatges, amb el cànon de residus. Passarem de ser una 
ciutat que rep fons europeus a una ciutat que pagarà per no complir els objectius en recollida de residus.

L’equip de govern socialista durant les comissions del Pla d’Acció Municipal, el PAM, que estan tenint lloc aquests dies, 
no acaba d’aclarir quin pla duran a terme per afrontar aquest repte tan fonamental. El grup d’Esquerra Republicana 
ho tenim clar i així els hi hem fet saber, taxa de residus, recollida porta a porta, TICs i avançar en l’economia circular. 
Necessitem avançar d’una vegada en aquest tema cabdal i per això necessitem un pla. Esperem que aquest no trigui 
gaire més.

Salvador Clavera 
i Catalán
Regidor d’ERC Gramenet

@SalvadorClavera

Salvador Clavera 
i Catalán
Regidor d’ERC Gramenet

@SalvadorClavera



La realitat de la COVID des de dins
La crisi sanitària en primera persona.

Poc va ajudar, a l’inici, el canvi constant dels protocols de tractaments (de vegades diversos cops al dia) fent servir fàrmacs 
als quals estàvem poc habituats a utilitzar, cosa que ens obligava a revisar-los per conèixer els efectes adversos, sent una 
important sobrecàrrega de feina. I no només era això, constantment arribaven informacions de com ventilar els pacients, 
com sedar-los... Vam patir falta de material de protecció, sobretot al principi. Probablement les compres centralitzades del 
“Gobierno de Espanya” no van ajudar. Es van haver de reciclar respiradors de quiròfans poc útils, mentre es pretenia fer 
creure que els respiradors d’emergència (fets amb gran voluntat, sens dubte) serien la solució. Va haver-hi desabastiment de 
fàrmacs d’ús habitual, sedants i relaxants, obligant-nos a fer canvis continus.

Es van establir sistemes de treball diferents dels habituals com torns de 12 hores que poden tenir avantatges, però que també 
tenen inconvenients com és el seguiment del pacient i la pèrdua de retribucions en disminuir les guàrdies. Al final, ens vam 
organitzar com vam creure que era millor: allargant jornades i treballant festius per donar un mínim de cobertura a les unitats.
Totes aquestes dificultats ens van afectar psicològicament. Primer per la por. Sí, teníem por a agafar nosaltres la malaltia i por 
a portar-la a casa. A més, ens van afectar les informacions constants que sortien als mitjans. Ens molestaven les notícies que 
venien fum de tractaments miraculosos, de la gran resistència del sistema sanitari negant el col·lapse, de l’augment de llits i 
del contracte més personal, sense tenir en compte que no tots els metges servim per al mateix, el retard a fer el confinament 
massiu (l’única manera de parar l’augment de contagis) i dels missatges optimistes mentre vivíem una situació caòtica.
Va ser molt dur el tracte amb les famílies, havent d’informar-los telefònicament sense veure’ls i sense que poguessin veure els 
seus familiars des que van ingressar a l’hospital. Ara bé, també he de dir que van ser molt emocionats les mostres d’agraïment 
de les famílies, sabent la situació difícil per la qual passaven. Vam resistir i vam fer la nostra feina perquè era el que tocava 
fer, no per ser res especial.

El Sistema Català de Salut és un bon sistema, amb molts professionals de qualitat, però no és tampoc una meravella capaç 
d’aguantar-ho tot. Les retallades de l’època del Conseller Boi Ruiz i el menyspreu als professionals, ens van deixar en una 
situació molt precària. És el moment de revertir les retallades i reforçar el sistema. Això s’ha de fer tenint en compte sobretot 
als professionals que estan al costat dels malalts, no només als gestors formats amb Màsters d’ESADE. Cal prioritzar una sa-
lut pública on no hi hagi diferencies entre sanitat pública i concertada, centrada en el benestar dels ciutadans no dels usuaris, 
terme posat de moda fa uns anys i que mercantilitza la sanitat.
No perdem aquesta oportunitat.

A l’UCI’s estem acostumats a treballar en situa-
cions d’estrès i a prendre decisions difícils, però mai 
ens haguéssim imaginat una situació com la que 
hem viscut amb la pandèmia per la COVID19. En 
pocs dies ens vam veure desbordats, el sistema va 
aguantar però a un pas del col·lapse, improvisant 
nous llits per malalts crítics, i dedicant pràcticament 
tots els recursos de l’hospital per atendre aquests 
pacients únicament.

Personalment aquesta experiència ha estat molt 
dura. El cansament físic és el de menys però treba-
llar més d’un mes en les condicions que es va fer, 
comporta un desgast molt important i que en molts 
moments et feia tenir sensació de no aguantar i no 
poder afrontar l’endemà. 

D’altra banda l’augment constant de llits de crítics 
amb l’obertura de nous espais, feia que els intensi-
vistes de la unitat fossin cada dia menys, compor-
tant més feina pels que quedàvem.

Professionalment, enfrontar-nos a una malaltia des-
coneguda de la qual només teníem referències llun-
yanes, sentint els consells dels suposats “experts” 
i sabent les nostres limitacions, ens feia patir uns 
nivells d’estrès superiors als habituals. Va ser una 
experiència extremadament difícil.

David Rodríguez Castro
@rdguez_Castro
metge especialista en Medicina Intensiva amb més de 20 anys d’experiència 
treballant a l’UCI de l’Hospital Universitari de Bellvitge.


