#RepúblicaGramenet
NÚMERO 9 DE LA REVISTA REPÚBLICA GRAMENET
EDITA / GRUP MUNICIPAL ESQUERRA GRAMENET

DIRECTOR DE PUBLICACIÓ / ALEJANDRO ROMÁN GÓMEZ-MANSILLA
REDACCIÓ / ESQUERRA GRAMENET
MAQUETACIÓ I DISSENY / MARINA CASAS
FOTOGRAFIA PORTADA / MARIA LORENZO
FOTOGRAFIA / MARIA LORENZO, ARLET RODRÍGUEZ, MARINA
CASAS/ALTRES

contacte
Carrer Santa Coloma 28,
Santa Coloma de Gramenet, BCN

troba'ns també a
@ERCGramenet
@Esquerra.Gramenet

gramenet@esquerra.cat
GrupMunicipalERC@gramenet.cat

t.me/ERCGramenet

nota del director

Aquesta edició de la revista República

Les següents pàgines reflecteixen quins han

Gramenet és testimoni de la incansable feina

estat els nostres resultats i quins són alguns dels

que fa la secció local d’Esquerra Republicana.

nostres objectius.

Tant el grup municipal com la militància han
treballat des de fa molt de temps per idear

Aconseguir una ciutat on tothom vulgui viure,

una ciutat millor; amb perspectiva de futur i

educadora, habitable i sostenible no és una

que abandoni l’estigma de la ciutat dormitori

tasca fàcil. Però cal explicar bé què volem

a la qual ha estat sempre condemnada.

assolir i com ho volem fer. El meu desig com a
director és que aquesta revista apropi encara

D’aquí a un any tindrem l’oportunitat de

més el projecte d’ERC al veïnat de Santa

tornar a proposar a la ciutadania el nostre

Coloma de Gramenet.

projecte: les nostres reflexions individuals i
grupals són un tast del nostre ideari.

Alejandro Román Gómez-Mansilla
DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓ
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De les lluites veïnals
del s.XX a les lluites
compartides del s.XXI

Fa pocs dies llegia al blog de l’activista social
Chema Corral un article molt interessant del qual
recomano la seva lectura. Aprofitant el 50è
aniversari de la inauguració del CAP del carrer
major, explica com la força dels moviments socials
i partits polítics, llavors clandestins, forçaren a les
autoritats del moment a cercar una solució a la
manca de serveis assistencials i sanitaris arran de
l'incendi que es va produir a l’anterior CAP situat

PER GEMMA ESPANYOL I CORNET
REGIDORA D'ERC GRAMENET
@GESPANYOLC

al Carrer Ferran.
Fa pocs dies, hem conegut la notícia que
finalment s’ha desencallat l’acord signat entre
l’Ajuntament

de

Santa

Coloma

i

l’anterior

conseller Chackir El Hormari (ERC) per a la
concertació de 30 places públiques de centre de
dia del Lluís Hernández, i que l’actual consellera
de JxC era reticent de portar-lo a terme. El
passat mes de febrer en el diari El Mirall vaig
publicar un article dirigit a la consellera de Drets
Socials en què li demanava el compliment dels
acords signats.
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Han estat mesos de treball conjunt entre les

exclusiva, perquè les medalles són compartides.

entitats socials pressionant des del carrer i dels

Reconèixer la feina de tothom és important, tant

polítics mobilitzant-nos als despatxos de Govern.

per les entitats socials com per a les persones

En el cas que em pertoca explicar, és la feina

que formen part dels partits polítics, tan

feta pels tres regidors d’ERC i de la nostra

importants com els primers. I aquests són i han

diputada

de ser les lluites compartides del S.XXI.

al

Parlament

de

Catalunya

Ana

Balsera, posant tota la carn a la graella per al
compliment de l’acord.

Per la nostra part seguirem treballant en aquest
sentit i amb aquesta voluntat: sumar sinergies,

La feina de despatxos a la qual faig referència,

estratègies i evidentment la feina dels moviments

és feina de formiga que treballa de forma

socials, com vam fer amb l'ampliació de les linkes

silenciosa i coordinada. Tanmateix, una mica

del hat il·legal de l'institut 9.

ingrata perquè és difícil explicar quan encara no
hi ha res tancat i perquè qualsevol filtració

Com diu en repetides ocasions el nostre

podria portar a un desenllaç poc exitós. Això sí,

portaveu municipal Sam Nuñez, estem aquí per

quan s’aconsegueix quelcom, tothom corre a

fer que les coses passin i la veritat és que passen

posar-se unes medalles que no li corresponen en

coses. Per tant, SEGUIM!
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L’escola en català, ahir,
avui i sempre a Santa
Coloma de Gramenet

Encara ara recordo anar a l’espatlla del
meu pare a les manifestacions massives
que reclamaven l’escola en català per a
tothom... l’inici de la immersió lingüística
que tants anys d’èxit ha durat, fins que
una colla de malalts d’odi, que no
toleren la llengua, la cultura, ni res que
representi el país on “viuen” reclamen
als jutjats el blindatge de la llengua

PER PEP JIMÉNEZ I MADUEÑO
MILITANT D'ERC GRAMENET
@PEPM75

castellana a l’escola, quina barbaritat!
La

meva

família

materna

és

d’El

Garabato (La Carlota, Còrdova) i la
paterna de Fuerte del Rey (Jaén). He
tingut la fortuna de pertànyer a una de
les primeres generacions que vam tenir
tota l’escola en català (EGB), i gràcies a
això he pogut llegir, pensar, parlar i
estimar en català.
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Tot el meu entorn durant la infantesa era en

Vull agrair a Òmnium Cultural per apostar per

castellà, tant a l’escola amb les companyes i els

aquella prova que va fer a la nostra ciutat al

companys, com amb la majoria de mestres, així

començament dels setanta, portant a mestres

com amb l’entorn familiar, és clar... encara

com

recordo l’esforç que es feia a casa per veure els

imprescindible per la cura dels nostres boscos),

capítols de Dallas a TV3, mentre en JR

Salvador Cabré, Carme Corbera, Lluís Roca,

menyspreava la Suellen, per familiaritzar-nos

Jordi Sandiumenge, etc... vinguts d’arreu del

amb la llengua que la meva germana i jo només
escoltàvem a classe, i els meus pares només a la
tele, a estones. Això em va permetre adoptar les
dues llengües com a pròpies. Ara, fora del
discurs fictici i malintencionat dels malalts d’odi,
la situació és exactament la mateixa, on el
castellà és molt més present arreu, almenys a
ciutats de l’àrea metropolitana com Santa

en

Pep

Palacio

(avui

quelcom

país que van ser pioneres i pioners del català a
les escoles de Santa Coloma de Gramenet, i que
anys més tard es va exportar a altres ciutats de
l’entorn metropolità.
Milers de persones migrades als anys 60 i 70 es
manifestaven, com el meu pare, a finals dels 70,
perquè els seus fills i filles tinguessin les

Coloma de Gramenet.

mateixes oportunitats, sense distincions, sota el
Els meus dos fills tenen la mateixa fortuna que

lema d’ UN SOL POBLE. Ara ens hauríem de

vaig tenir jo i utilitzen les dues llengües amb la

tornar a defensar al carrer d’aquest atac als

mateixa facilitat que ho feia jo als anys vuitanta.

drets lingüístics i no acceptar aquesta imposició

Teòricament, tenen les classes en català, però

del castellà a l’escola, perquè aquesta ja és

amb la resta de companys es relacionen

majoritària per inèrcia, sense jutges que dictin

majoritàriament en castellà. Per què? Doncs

sentències favorables als malalts d’odi. La llei

perquè l’entorn és íntegrament en castellà i això

aprovada

no és un cas atípic a la nostra ciutat. No és gens

segurament no és perfecta, però d’alguna

difícil, per no dir que és el més freqüent i

manera ens ajuda a fugir de quotes absurdes

habitual, trobar-te una colla de nenes i nens

perquè jo em conformaria si algú vetllés, de

jugant al parc que es relacionen en castellà,

veritat, perquè a les escoles on van els meus

perquè és l’idioma oficial per jugar, tant al parc

fills el castellà ocupés el 25% que diuen els

com al pati de l’escola. Per tant, no puc acceptar
que es digui que la llengua de Cervantes està en
perill... en perill de què? No fotem!

#REPUBLICAGRAMENET

al

Parlament

de

Catalunya

jutges i els malalts d’odi... però és que a la
pràctica això no és veritat!

ESCOLA EN CATALÀ
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Els anys del
canvi
PER SALVADOR CLAVERA I
CATALAN
REGIDOR D'ERC GRAMENET
@SALVADORCLAVERA

“A vegades els processos històrics s’acceleren, i tot
allò que hauria de passar en molts anys es produeix
en uns pocs”. Aquesta és una idea que en Joan
Tardà ha repetit molts cops per referir-se al procés
que vam viure en el període previ al 2017 i més
concretament durant la tardor d’aquell mateix any.
Aquesta reflexió no només la podem relacionar amb
el procés polític d’emancipació nacional que vam
viure. De fet, d’ençà la crisi econòmica del 2008, el
món que coneixem està immers en una espiral de
canvis, canvis que albiren importants amenaces
però també canvis que ens ofereixen oportunitats
per tal de transformar la nostra vida i aconseguir un
món millor que el què tenim a hores d’ara. Els reptes
que se’ns presenten al davant són igualment
enormes. La crisi climàtica i totes les seves
derivades: pandèmia, guerra a Ucraïna, sequeres…
accelera el pas. Els últims informes del IPCC, el
grup de científics del canvi climàtic de l’ONU,
alerten que només ens queden tres anys per
començar a reduir les emissions globals.
Tres anys també han passat, des de les eleccions on
Esquerra
Republicana
va
tornar
a
tenir
representació a la nostra ciutat. Tres anys des del
2019, tres anys on el món que coneixíem ja no
existeix, on tot el que coneixíem ja ha canviat. És un
bon moment per tant, per aturar-nos, reflexionar i
explicar tot allò sobre el que hem estat treballant
des de la nostra arribada a l’ajuntament.
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La feina que ens va dur a l’ajuntament pivotava
sobre tres eixos molt marcats, Educació, justícia

Des de l’inici del mandat, hem presentat tota una
bateria de mocions, amb propostes molt concretes:

social i medi ambient. Coneixedors de l'enorme feina
que realitzen els ajuntaments, aquests eren per
nosaltres els eixos prioritaris sobre els que havíem
de posar les nostres energies.

-El Pla Director del Verd Urbà, una eina per tal de
transformar la ciutat i fer-la més verda, amb més
espais públics de qualitat distribuïts per tota la

La nostra ciutat, ja abans del 2019, necessitava una
profunda
transformació
en
molts
aspectes

ciutat, per desenvolupar un catàleg inventariant tots
els arbres per tal de augmentar la seva protecció.

relacionats amb el medi. Tot un grapat de problemes
que s’han vingut arrossegat des del desordenat i
caòtic creixement dels anys 60. Pocs espais verds,

-La moció per la recuperació dels carrers pels
vianants, on fèiem aportacions i propostes per tal de
millorar la mobilitat a la ciutat, buscant l’equilibri

alta densitat en la trama urbana, extraordinària
prioritat del cotxe per davant de qualsevol altra
mitja de transport, espais públics de poca qualitat
ambiental (massa places dures). Alhora que d’altres
més actuals, la gestió i disminució de residus, donant
a la recollida selectiva de residus una nova empenta
per tal d’arribar a les xifres de reciclatge que

entre l’ús del vehicle privat a la ciutat i l’espai que
ocupa aquest en l’espai públic. Augmentant el
carrers de vianants i assegurant la limitació de
velocitat a la ciutat.

demanen el compromisos adquirits a nivell europeu.
Implantació d’una estratègia local de residu zero.

presencia d’espais naturalitzats, per millorar els
efectes de les calorades del estius que ens arriben i
millorar l'adaptació al canvi climàtic.

Es evident que la ciutat ha anat transformant-se i
millorant amb l temps i els successius governs, també
per l’esforç que ha fet la societat civil i les diferents
lluites veïnals però les urgències ara són molt més
clares i més urgents.
I és aquí on hem volgut posar la nostra acció, en la
urgència dels canvis i en la velocitat en produir-se.

-Moció per garantir espais d’ombra i frescos en els
parcs, places i llocs d’esbarjo de la ciutat, amb més

-La millora dels entorns escolars per tal d’afavorir
punts de trobada i de relació social. Segurs i
còmodes per donar cabuda als jocs dels infants.
-El compliment dels acords en recollida selectiva de
residus, implantació de la recollida porta a porta.
Des de la nostra humil posició i representació hem
pogut posar en el debat públic de ciutat algunes de
les problemàtiques que a parer nostre la ciutat havia
d’afrontar. Però no només des de la crítica sense
més, sinó fent propostes per tal d’encarar-les.
Aquests plantejaments han pogut donar els seus
fruits, fent que l’equip de govern del PSC, canviés
les seves dinàmiques i apretessin l’accelerador en
uns canvis que restaven per tirar endavant a la
ciutat.
L’equip de govern ha acceptat a través del pacte de
pressupostos algunes de les nostres propostes i
d’altres han estat portades a terme encara que en el
seu moment van ser rebutjades: la peatonalització
del carrer Major, la millora dels entorns escolars, la
millora dels espais públics, l’acceptació del Pla de
Millora en la Recollida de Residus…
Perquè el nostre paper en aquest mandat, ha estat
molt clar des del començament, el de marcar el
debat públic i fer d’accelerador de la transformació.
En definitiva, som els que fem que les coses passin.
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Quan ja fa més de dos anys va arribar la Covid-19 al
nostre país, vam poder experimentar una etapa nova a
les nostres llars i a les nostres vides. Però, qui va rebre
a primera línia el patiment més dur van ser els infants.
Avui dia ja hem après d’alguna manera a conviure amb
aquest virus i les seves variants, però; com estan els
nostres fills, els nostres infants i adolescents?
Tot i que ens han donat una lliçó molt gran i han
acceptat

totes

les

restriccions

possibles,

emocionalment molts d’aquests infants han caigut en
una inestable rutina.
A les escoles s’han fet uns esforços sobrehumans,
adaptar-se a una nova realitat. Hem pogut escoltar
paraules

com:

salut

mental,

educadors

socials,

atencions especials, pedagogs i fins i tot psicòlegs.
Escoles i famílies han hagut de fer mans i mànigues per
coordinar les necessitats actuals dels alumnes. L’ús de
mascaretes a les aules, rentat de mans, control de
temperatures, vigilància de símptomes tothom ha
col·laborat per poder arribar a tot en l’horari lectiu de
qualsevol escola.
Actualment, allò que ens preocupa més és la qualitat
de la vida dels nostres fills i filles, del seu benestar i la
seva salut mental. Cal que treballem molt més encara
per tal de controlar les emocions i el benestar anímic
tant d’alumnes, com famílies i tota la comunitat

Postpandèmia
dins les aules

educativa.
També és preocupant la bretxa digital, la manca de
recursos de moltes famílies i la vulnerabilitat encara en
moltes llars. Mai hem de permetre que cap nen i cap
nena tingui desigualtats en el seu àmbit educatiu. Hem
de continuar treballant per pal·liar les escletxes que ha
deixat la pandèmia i buscar recursos i solucions, tenir
sempre una atenció especial en els infants i joves què
són el nostre futur. Des del grup municipal, els nostres
regidors, sempre han estat disponibles a les peticions
del servei educatiu de la ciutat i els hem d’agrair la

PER IRENE TARRAGÓ I REDRADO
MILITANT D'ERC GRAMENET
@ITTARRAGO

seva tasca. També no hem de deixar d’agrair els
nostres mestres, educadors, vetlladors, equip de neteja
de les escoles i tota la comunitat educativa, tots ells
estan treballant de valent amb totes les seves
capacitats i han anat més enllà fent tot el possible per
donar un acompanyament als alumnes d’una manera
extraordinària.
Per acabar, com ciutat educadora, Santa Coloma de
Gramenet, encara li queda molta feina per fer, arribar
a totes i cada una de les necessitats dels nens, nenes,
adolescents i joves, escoltar a les famílies, trobar totes
les eines per garantir una millora en qualsevol etapa
educativa.
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El passat 2 d’abril un grup de militants
del Jovent Republicà Gramenet i el
Jovent Republicà de Sant Adrià del
Besòs van realitzar un acte de neteja del
riu de la ciutat per continuar amb la
reivindicació d’ajuda al medi ambient. A
més, van col·laborar en l’acció alguns
militants
d’Esquerra
Republicana
Gramenet.
Els participants de l’activitat expliquen
que van recollir un total de quatre
bosses industrials grans en molt pocs
metres de terreny. El que més es van
trobar van ser tovalloletes, plàstic i
moltes llaunes. El que els hi va
sorprendre va ser trobar una porta d’una
nevera i una cadira.
L’objectiu d’aquesta jornada de neteja
del riu és poder col·laborar a mantenir
neta les zones de lleure de la nostra
ciutat, en aquest cas l’espai verd més
característic de la zona. El Jovent
defensem la cura i el respecte cap a la
natura del nostre entorn, ja que ens
pertany a totes i tots. Volem garantir un
futur per les noves generacions on el
medi ambient sigui una de les grans
reivindicacions
i
l’ecologisme
sigui
tractat com és necessari.
Continuem amb la cura de la nostra terra
tot el que calgui per a formar i
conscienciar a la gent del nostre voltant
de la importància de la cura i la neteja
de l’espai on convivim i del qual gaudim.
El Jovent Republicà aposta per un futur
on les zones verdes estiguin ben
tractades
i
cuidades.
Som
jovent
transformador i sobretot som jovent
ecologista on la nostra terra és la nostra
prioritat.

#REPUBLICAGRAMENET

Recollida de brossa al
riu Besòs per ajudar
amb la lluita ecològica
PER PAULA MONTES
MILITANT DEL JOVENT GRAMENET
@PAULAAMOONTES
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La inversió de la Generalitat ha passat dels 5,5
milions d’euros el 2019 als més d'11,4 milions
d’euros el 2021. L’actual Generalitat republicana,
presidida pel MHP Pere Aragonès s’ha marcat
com a objectiu millorar el suport als Ajuntaments i
Santa Coloma de Gramenet n’és un clar exemple.
S’ha millorat la inversió en àmbits com el
finançament de les escoles bressol, millores del
pla educatiu d’entorn, el foment de l'ocupació i els
plans de formació, ajudes en l’habitatge i el
lloguer, foment de la cultura i de la memòria
democràtica a la nostra ciutat. D’aquesta manera
s’aconsegueix traslladar al nostre municipi els
grans objectius de l’actual govern català liderat
per Esquerra Republicana que aposta pel progrés
social, assegurant casa i feina per tothom,
impulsant una educació que garanteixi l’equitat i
la igualtat d’oportunitats i un sistema de salut
públic enfortit que faci front als reptes derivats
de la pandèmia.

La Generalitat
inverteix 11,4M€
a la ciutat

Aquest progrés social es fa a la vegada amb
l’impuls de polítiques feministes que permetin
erradicar els sostres de vidre i eliminar
qualsevol forma de masclisme, amb una
mirada posada en la transformació verda
que pugui fer front al canvi climàtic i
transformar el model energètic, fent una
aposta

decidida

per

l'economia

verda,

promovent un canvi cultural sobre com

PER SAM NÚÑEZ I AMELA
PORTAVEU ERC GRAMENET
@SAM08921

produïm i consumim en la nostra societat, i
finalment,

un

impuls

de

la

qualitat

democràtica compromesa amb la participació
ciutadana

apostant

per

modernitzar

l’administració i fer-la més transparent. Des
del nostre grup municipal entomem els reptes
del

progrés

social,

del

feminisme,

de

l’ecologisme i de la democràcia per fer de
Santa Coloma de Gramenet una ciutat millor,
més republicana.
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Santa Coloma, una
ciutat per tothom

El jovent colomenc volem quedar-nos a Santa
Coloma de Gramenet, perquè ens estimem molt
aquesta ciutat. Però la realitat és que moltes
de nosaltres ens veiem forçades a marxar
perquè aquí no es donen les condicions
òptimes per emancipar-nos i, en definitiva,
construir el nostre projecte de vida.

PER NOEMI EGEA LOPEZ
MILITANT DEL JOVENT GRAMENET
@NOEMI_EGEA

Emancipar-nos vol dir tenir l’oportunitat de
poder marxar de casa. A la ciutat, amb un preu
mitjà de lloguer de 775 euros mensuals, això és
pràcticament impossible. Caldria una política
pública que fomentés els models alternatius de
tinença d’habitatge pel jovent. Per exemple,
l’Ajuntament

podria

adquirir

un

edifici

residencial i destinar l’ús del mateix a una
cooperativa, que és molt més econòmic i
fomenta

l’estabilitat

i

el

funcionament

democràtic. Al barri del Raval ja hi ha algun en
venda.

Si tens entre 16 o 28 anys i lluites o vols lluitar o pels valors
del Jovent Republicà, t’animem a unir-te a nosaltres.
Pregunta'ns a les nostres xarxes socials:

#REPUBLICAGRAMENET

JOVENT REPUBLICÀ

@JOVENTGRAMENET
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Emancipar-nos vol dir poder trobar una feina digna i

sense que les empreses privades intervinguessin. Un

estable a la ciutat. És important que els joves ens formem,

centre on poguem escollir l’oferta lúdica i formativa;

però també que les empreses trobin incentius per

on puguem fer reunions amb entitats i grups de joves;

contractar-nos.

interessant

on les batucades puguin assajar i no hagin de fer-ho

concedir subvencions a empreses per cada nou contracte

fora de la ciutat; on es puguin guardar els instruments

dirigit a menors de 30 anys. Mitjançant aquesta política, a

i el material de les diferents colles; i, amb aules

Barcelona es van contractar 216 joves.

d’estudi per compensar aquelles hores que les

En

aquest

sentit,

seria

biblioteques no es troben disponibles. És a dir, un
Emancipar-nos és també tenir a l'abast un oci alternatiu,

centre pensat amb i per tot el jovent.

que ens serveixi com a espai de lleure i com a eina de
socialització dels/les joves. A banda, no volem haver de

La construcció d’aquesta opinió crítica s’ha de poder

marxar de la ciutat els caps de setmana perquè no trobem

canalitzar a les institucions. Per aquesta raó, el Jovent

un oci nocturn que s’adeqüi a les nostres necessitats i

Republicà

demandes, en el que no es fomenti la cosificació de la

reiterada la creació del Consell Local de Joventut,

dona i altres comportaments basats en conductes

com a òrgan independent de l’Administració, que

masclistes. Un primer pas per avançar en aquesta línia

permeti al jovent opinar, debatre i participar, com a

podria ser la creació d’un Programa d’oci alternatiu pel

joves i ciutadans/es actius/ves, sobre el model de

jovent, garantint la participació dels joves de la ciutat en

ciutat que volem. Els joves hem de parlar amb veu

la seva confecció.

pròpia, perquè som qui millor coneixem la nostra

Gramenet

hem

demanat

de

manera

realitat. Per això és important que se'ns doni
Necessitem que la ciutat tingui un espai de trobada on

l'oportunitat de tenir una incidència directa en les

puguem reflexionar, pensar i construir i, en definitiva,

polítiques públiques que es duguin a terme en relació

participar de la vida associativa de la ciutat. El CRJ Mas

amb la nostra vida i el nostre futur. Doneu-nos veu als

Fonollar constitueix un equipament juvenil històricament

26.406 joves de la ciutat!

reconegut, però segur que guanyaria utilitat si passés a
ser un centre veritablement cogestionat o autogestionat,
k
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No dubteu en contactar amb la secció
local i el grup municipal .
627 71 05 35

@ERCGramenet

t.me/ERCGramenet

@ERCGramenet

gramenet@esquerra.cat

@Esquerra.Gramenet

GrupMunicipalERC@gramenet.cat

