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Per una ciutat de drets, d’oportunitats i de convivència,
fem-la possible amb Núria Parlon!

A Santa Coloma de Gramenet la candidata a l’alcaldia, Núria Parlon, el seu equip a l’Ajuntament i el
grup municipal del PSC, amb motiu de les properes eleccions municipals del dia 26 de maig, ens dirigim
als ciutadans i les ciutadanes per explicar-vos i compartir les nostres propostes i eixos prioritaris de
govern. Per sobre de tot, volem garantir que tots els colomencs i les colomenques puguin desenvolupar
els seus projectes de vida a la ciutat, tenint a l’abast totes les d’oportunitats i garanties, que tothom
pugui viure amb dignitat. Alhora hem de poder lluitar col·lectivament per a garantir els drets que tant
ens ha costat aconseguir i per a garantir que seguim tenint serveis públics de qualitat. Tenim l’aval de
l’experiència en bon govern dels socialistes i de la solvència de la nostra candidata, Núria Parlon.
En els darrers mandats del govern socialista a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet hem
prioritzat el fet de governar amb “parets de vidre”, millorant la transparència, la proximitat i l’atenció a
la ciutadania, apostant pel bon govern i la integritat institucional. Hem aconseguit organitzar, i segueix
en actiu, un sistema d’implicació de la ciutadania en els projectes de ciutat, amb nous processos de
participació i consulta activa a partir de les noves tecnologies –un exemple és el Servei de Queixes i
Suggeriments. Alhora hem activat un sistema per a la correcció i l’eficàcia dels processos de gestió
interna i externa, i per a garantir que la transparència sigui un eix transversal. Diverses institucions
i organismes com la UB ens han reconegut aquesta bona feina – segell “Infoparticipa” – i qualificant
d’excel·lent aquesta política de transparència i d’ètica exemplars del govern socialista a l’Ajuntament.
“Nosaltres no prometem, nosaltres complim”, Núria Parlon, candidata a l’alcaldia de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet
Ara, en un altre nivell més personal i polític, obrim una nova via de comunicació i transparència.
Presentem el PROGRAMA ELECTORAL per a les Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019. És un
document que ens ha de servir per a donar a conèixer les nostres propostes de treball i del nostre
compromís ferm amb la ciutat. És el full de ruta amb els projectes i les mesures que volem executar
des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, adreçades a tots els colomencs i les colomenques.
Perquè, com afirma la nostra candidata a l’alcaldia, la Núria Parlon: “Nosaltres no prometem, nosaltres
complim”. Prova d’això és que el Pla d’Acció Municipal 2015-2019, full de ruta amb les mesures i projectes
planificats amb la ciutadania, s’ha complert quasi al 100%.
Abans que res, però, hem d’agrair la confiança que diverses vegades, una gran majoria dels
ciutadans i les ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet han dipositat en l’alcaldessa Núria Parlon i en
el seu equip a l’Ajuntament i el govern socialista.
La vostra confiança és un valor que reconeix que estem al servei de la ciutat, que reconeix l’obra de
govern feta, el bon manteniment de carrers i places, i la millora dels serveis públics, la creació de noves
iniciatives, o l’aposta per projectes socials que sovint han estat seguits per altres ciutats del país, que
s’ha fonamentat en una forma de prendre decisions i d’atendre els ciutadans i les ciutadanes, que a
nosaltres ens agrada anomenar com a govern de proximitat, un model de govern al costat real de la
ciutadania.

2

P R O G R A M A

E L E C T O R A L

2 0 1 9 - 2 0 2 3

Aquest és un compromís que volem mantenir amb tots els colomencs i les colomenques, per
continuar treballant intensament amb les organitzacions i entitats socials, culturals i esportives; amb
el món laboral, amb els nous emprenedors i emprenedores, amb les persones que estan a l’atur, amb
els sindicats, amb l’àmbit empresarial i professional; amb la joventut, els i les estudiants, artistes, amb
les dones i la gent gran, amb les persones amb discapacitat; en definitiva, amb tots els ciutadans i les
ciutadanes.
El fonament de la nostra actuació són els valors i els principis del socialisme, com és son la defensa
dels drets de les persones, poder garantir l’accés a un conjunt homogeni i comú de serveis públics
a l’abast de tothom, i poder garantir així el benestar del ciutadans i les ciutadanes. Aquestes son les
nostres prioritats. I ho volem fer actuant d’una manera propera, sensible i solidària. Mantenint els
valors de la igualtat d’oportunitats i la justícia social, eixos principals del nostre govern a la ciutat i
especialment de la nostra candidata a l’alcaldia, la Núria Parlon.
Santa Coloma avança i millora amb el govern socialista de Núria Parlon. Som una ciutat metropolitana
estretament vinculada, amb projectes iniciatives, amb Barcelona i les ciutats veïnes, sobretot les que
constitueixen l’Eix Besòs.
És un fet que gràcies al govern socialista s’ha avançat i molt en la recuperació del riu Besòs,
transformant-lo en un excel·lent espai per a la convivència, l’oci i l’esbarjo, que s’han convertit en
emblema de la nostra ciutat.
El Parc fluvial del Besòs, motiu d’orgull i emblema de ciutat. En el seu recorregut per Santa Coloma,
s’ha convertit en un enorme espai metropolità que comparteixen cada any més de dos milions de
persones, per a passejar, anar en bicicleta o per al gaudi, que també serveix de projecció exterior de la
imatge de ciutat. És un espai del que sentir-nos orgullosos i orgulloses, que cal que cuidem.
Santa Coloma, és una ciutat universitària especialitzada en salut, alimentació i nutrició. El Campus
Universitari de Santa Coloma continua creixent a bon ritme i generant noves oportunitats de formació
i ocupació a la població colomenca, gràcies a l’aposta del govern de la ciutat i a la creació de bones
sinèrgies entre l’Ajuntament de Santa Coloma i les diferents institucions que hi formen part (Universitat
de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Nacional d’Educació a Distància –UNED
– Fundació Hospital de l’Esperit Sant i Centre del Dr. Emili Mira-Parc Salut Mar). En conjunt, estan
treballant plegats gràcies al programa ‘Santa Coloma Ciutat Universitària’, una prioritat estratègica del
govern socialista, una aposta pel coneixement i la projecció de la imatge de Santa Coloma com a ciutat
metropolitana que lidera projectes d’un sector que creix i que treballa en el mon de la salut, la nutrició,
l’alimentació i la gastronomia.
Formem part de la identitat metropolitana; estem dins del conjunt de ciutats i pobles amb una relació
compartida entre unes i les altres, de cohesió social i de referència, que també des del govern socialista
es vol aprofitar i potenciar. Parlem de ‘l’Eix Besòs’, i dels projectes iniciats, plegades i plegats, en aquest
darrer mandat, amb les ciutats de Barcelona, Badalona, Montcada i Reixac i Sant Adrià del Besòs, entre
altres.
En els propers anys us proposem també materialitzar nous projectes que seran innovadors, com ho
ha estat en el 2018 la posta en marxa del Pompeu Lab. En les properes planes trobareu propostes com
ara la creació d’una xarxa d’aigua pública calenta que servirà per crear un centre lúdic i termal per a l’oci
i familiar i garantir aigua calenta als equipaments de la ciutat; la CIBA , un centre d’innovació i economia
feminista, l’objectiu principal del qual serà la lluita contra l’atur femení i la posada en marxa d’una nova
emprenedoria en sectors emergents com l’economia verda, social i solidària; o els apartaments amb
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serveis per a gent gran ubicats en l’antiga escola Miguel Hernández, que acolliran persones grans. És
a dir, noves oportunitats per a la ciutat que també cal continuar aprofitant. Són exemples – i més que
ens cal desenvolupar – de nous pols d’atracció i de futur favorables per a Santa Coloma de Gramenet i,
sobretot, per als colomencs i les colomenques. Seran nous equipaments per a la innovació i la igualtat
d’oportunitats.
Tots aquests projectes faran emergir les característiques pròpies de la ciutat i de la seva gent.
De manera decidida hem de seguir millorant i fent créixer la nostra Santa Coloma. L’hem de donar a
conèixer, aprofitar el seu potencial i compartir-lo perquè ens permetrà tenir més oportunitats i un paper
més destacat en el món de les ciutats i dels pobles.
Hem de crear el futur de la ciutat plegades i plegats, amb tots els veïns i les veïnes de Santa Coloma.
Cal donar a conèixer què volem fer, com ho volem fer i quan, per això us presentem aquest full de
ruta amb l’horitzó 2019-2023. Alhora us convidem a participar-hi, a tots els homes i les dones de Santa
Coloma de Gramenet.
Cal continuar lluitant conjuntament pel progrés compartit de la nostra estimada ciutat!
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C I U T A T

Santa Coloma és avui una ciutat plena de vida. L’espai públic és lloc de trobada i esbarjo per a petits
i grans. El comerç local mostra un bon moment, després d’anys de greu crisi econòmica. L’activitat
econòmica torna a gaudir d’un present i un futur ple d’esperança. Els carrers i places apareixen com un
bon aparador del que som: una ciutat per a viure i conviure.
L’aposta que els i les socialistes hem fet ha estat contundent en els darrers quatre anys. Volem que
la nostra sigui una ciutat on l’acció del govern municipal es construeixi i giri al voltant de les persones.
Sempre estarem al costat de la gent. Santa Coloma és avui una ciutat amb tots els serveis, que gaudeix
d’una bona qualitat de vida. En els propers anys volem fer un nou salt endavant, garantint que tothom
pugui avançar.
El govern de la socialista Núria Parlon va fer una aposta per la inversió social en les persones,
fent suport a les famílies que més durament han patit la crisi econòmica. Sempre hem cregut en els
serveis públics de qualitat com a xarxa per garantir la justícia social. En la darrera dècada hem defensat
amb ungles i dents els pressupostos més socials de la història de la nostra ciutat. Estem convençudes
i convençuts que la redistribució de la riquesa és la millor garantia per assolir la igualtat d’oportunitats
per a tothom.
La nostra ha estat una gestió pròxima, mirant als ulls de la gent. Hem treballat per a poder avançar
en un sistema de participació que ha escoltat les demandes de ciutadanes i ciutadans a títol individual
i, alhora recollir propostes dels diversos col·lectius i associacions que fan sentir la seva veu a la nostra
ciutat. En aquest mandat municipal hem apostat per la transparència i el bon govern amb excel·lents
resultats pel que fa al reconeixement d’organismes de prestigi, com son Transparència Internacional
i Info-Participa. Estem fermament compromesos en fer més i millor participació encara, a seguir
aprofundint el nostre sistema de transparència, perquè així podrem garantir una política de corrupció
zero.
Santa coloma és, per tant, avui una ciutat que permet garantir l’accés als serveis públics com
son l’ensenyament i la sanitat. Està dotada de bones instal·lacions esportives i en gaudirà de noves
en els propers anys. La ciutat ha fet un gran esforç en tenir recursos per l’ocupació i la lluita contra
l’atur. Hem fet una gran aposta pels serveis als més petits i petites i és una ciutat reconeguda com
a “Ciutat amiga de la infància”, i en els propers anys farem una aposta decidida per ser reconeguda
com “ciutat amiga de la gent gran”, posant en marxa nous serveis i iniciatives per a aquest col·lectiu.
Continuarem amb el projecte d’acostar l’administració a la ciutadania, impulsant noves fórmules que ja
hem desenvolupat com ara l’Alcaldia als barris o les regidories de districte.
En resum, podem dir que som una ciutat orgullosa del que tenim. Ningú ens ha regalat res. Hem
passat uns anys difícils, però avui estem en disposició de dir-vos que en els propers quatre anys tenim
la voluntat, l’ànim i el compromís de posar en marxa noves accions que faran de la nostra una ciutat
per poder fer avançar les nostres famílies, sense que ningú es quedi enrere. El que trobareu en els
propers fulls son els drets que volem garantir, les noves oportunitats que generarem i les actuacions
que us proposem portar endavant a la nostra Santa Coloma.
Sentim orgull colomenc. Estimem Santa Coloma!
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D R E T S
Davant l’onada de retallades que la ciutadania pateix després de més de 10 anys de crisi econòmica i
política, i davant d’una globalització que ens ha situat en un mon ple d’incerteses, garantirem els drets
socials que ens han de permetre tenir una vida digna.
Només així podrem gaudir d’un nou període de creixement sostenible i redistributiu a la nostra ciutat.
Serem la garantia del progrés per a tothom.
Els homes i dones socialistes treballem per a poder garantir la qualitat de vida de la gent a la
nostra ciutat. Conscients que no tothom té les mateixes oportunitats en néixer, apostem per una ciutat
que garanteixi drets i oportunitats. Volem seguir tenint una ciutat per viure, on créixer i desenvoluparnos al llarg de la nostra vida, on tenir cura de petits i grans i poder seguir tenint unes condicions de vida
dignes.
La dels darrers anys ha estat una crisi molt llarga i extremadament dura, que ha castigat
especialment a les classes populars, a les persones que tenien ocupacions més precàries. També
treballadores i treballadors ben formats i qualificats s’han vist abocats a feines pitjor pagades o han
perdut el seu lloc de treball. Moltes persones han vist perillar primer els seus ingressos i després el seu
habitatge.
Malgrat els esforços de les generacions que ens han precedit, i que ens han llegat la Santa
Coloma que avui coneixem, avui moltes famílies han de tornar a fer front a un futur ple d’incerteses
econòmiques. La ciutadania veu en perill el gaudi de drets que pensàvem ja conquerits i que no calia
vigilar. Així, hem vist renéixer a la nostra ciutat moviments en defensa de de la sanitat pública, de
l’habitatge digne, de les pensions o de la igualtat de gènere, per citar-ne alguns de significatius. La
nostra ha estat sempre una ciutat feta a sí mateixa, liderada pels moviments reivindicatius i de lluita
de veïnes i veïns i orgullosa de les seves conquestes.
Al llarg dels darrers anys, els ajuntaments hem hagut d’afrontar la cerca de solucions a la precarietat,
sovint en solitari, sense cap ajuda ni suport de les administracions competents. La Generalitat, ocupada
en qüestions relatives a la defensa dels suposats interessos nacionals de Catalunya, i l’Estat en mans
d’un govern conservador, que volia mantenir les essències d’una España ja inexistent.
Mentrestant els i les ciutadanes han tingut al seu costat el govern socialista de Núria Parlon,
batallant per a poder distribuir els seus pressupostos i generar mecanismes de suport a les persones
que ho requerien. La nostra és una aposta per la proximitat, per poder mirar els problemes de front i
aportar solucions.
Des del govern socialista de la ciutat hem hagut de defensar el nostre medi natural amenaçat per la
MAT, hem treballat fermament per retornar la dignitat a les famílies víctimes de desnonaments, o hem
sortit en defensa d’un espai públic que volem net i segur, i que sigui pel gaudi de tothom. Hem hagut
de donar la cara davant les moltes necessitats provocades per una crisi econòmica devastadora. Hem
liderat la construcció de solucions a les mancances que encara la ciutat té avui. Ens hem deixat la pell
per mantenir la dignitat de la nostra ciutat.
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Sembla que la crisi econòmica minva a poc a poc i la possibilitat de trobar feina s’obre camí. La
desigualtat però, encara creix i cal seguir treballant per a generar igualtat d’oportunitats. Avui tenim una
nova classe treballadora que, malgrat tenir feina, té moltes dificultats per tirar endavant.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està fent un gran esforç, des de l’arribada de la crisi,
per tal de mantenir la seva aposta per la redistribució de la riquesa. Ara és moment d’enfortir la xarxa
pública, treballant amb altres administracions per tal de dotar-nos de noves eines i programes de
suport a les famílies.
Garantir la dignitat de les persones i poder acompanyar les famílies és, encara avui, la nostra
principal preocupació i ocupació.
Els serveis públics municipals han dissenyat estratègies per a defensar els drets de totes les
persones, posant especial cura en les que viuen en situacions de més vulnerabilitat. La gent gran
sense entorn familiar, les famílies amb greus problemàtiques econòmiques, els infants i les persones
dependents han estat i seran la nostra prioritat.
Serem exigents a l’hora de reclamar a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb el
desenvolupament de les polítiques que li son competents, com ara la política d’habitatge, la
construcció de les escoles i instituts que precisa la ciutat, i la bona execució de les reformes pendents
en molts centres educatius. Reclamarem amb contundència la construcció d’una nova residència
assistida per a gent gran, que ens permeti donar resposta a la demanda existent de places.
La seguretat és, també, una de les línies prioritàries a seguir treballant. Garantir el dret a viure
en un entorn segur ha estat sempre una reclamació de les ciutats. Hem d’exigir a la Generalitat de
Catalunya els recursos policials necessaris per a garantir la seguretat des de l’àmbit públic. Santa
Coloma de Gramenet ha estat sempre una ciutat implicada en tenir una bona convivència i gaudeix
d’una important xarxa d’entitats i voluntariat que treballa dia a dia perquè la nostra sigui una ciutat
acollidora però exigent en el compliment de drets i obligacions.
Som conscients de què la ciutat encara precisa de recursos d’acompanyament a les persones
per tal de poder garantir l’exercici dels seus drets, però també per exigir el compliment de les seves
obligacions. En aquesta propera etapa volem garantir el dret a una vida digna per a tots els homes i
dones de Santa Coloma.
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Quins drets hem de defensar?
1. DRET A SERVEIS PÚBLICS QUE CUIDEN
*

Obrirem els nous habitatges amb serveis a l’antiga escola Miguel Hernández.

*

Exigirem a la Generalitat la construcció d’una nova residència per a la gent gran

*

Promourem activitats esportives gratuïtes

*

Incrementarem la implantació del servei d’ajut a domicili i de la teleassistència

*

Mantindrem el programa d’aliments

*

Farem prevenció contra la soledat

*

Posarem en marxa nous programes i activitats d’envelliment actiu

*

Desplegarem una xarxa d’espais per a la gent gran

*

Cuidarem dels i les que cuiden

*

Mantindrem la targeta rosa

*

desenvoluparem el programa de suport a les persones cuidadores

*

Seguirem fent serveis per a les famílies

2. DRET A VIURE EN UNA CIUTAT NETA I SEGURAT
*

Treballarem per a tenir una ciutadania implicada en la convivència

*

Tindrem més policia local

*

Construirem una nova comissaria de policia

*

Mantindrem el programa de d’agents cívics nocturns o serenos

*

Enfortirem el servei de convivència i mediació de conflictes

*

Tindrem un nou pla de civisme com a eines per a garantir la seguretat entesa des de l’òptica de
l’esquerra

*

Cal treballar en la cerca de noves eines que ens permetin millorar la implicació de la ciutadania en el
manteniment de la neteja, així com incrementar els serveis de recollida selectiva.

3. DRET A VIURE EN UN HABITATGE DIGNE I SEGUR
*

Santa coloma és ja avui una ciutat molt densa. Té poca disponibilitat d’espai per a poder construir
nou habitatge públic.

*

La nostra aposta son la rehabilitació i l’habitatge de lloguer.

*

Promourem la construcció de nou habitatge en solars de titularitat pública ( SCVII, front fluvial, eix
Bruc, etc) a la ciutat.

*

Comprarem habitatge buit avui en mans de bancs i fons voltor, exercint el nostre dret de tempteig i
retracte, per a fer prevenció activa de les ocupacions.

*

Mantindrem el programa de suport als milennials i a les famílies que ens portin el seu habitatge buit
a la bossa municipal d’habitatge de lloguer.
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*

Promourem noves fórmules d’habitatge assequible, com la masoveria urbana per aflorar habitatge
buit.

*

Promourem les cooperatives d’habitatge

*

Promourem els habitatges amb serveis per a joves i gent gran.

*

Subvencionarem la col·locació d’ascensors per a garantir l’accessibilitat en tots els edificis.

*

Seguirem fent prevenció activa de la pobresa energètica .

4. DRET A TENIR UNA PENSIÓ DIGNA
*

Donarem suport als moviments en defensa d’unes pensions dignes.

*

Treballarem per a reclamar pensions dignes per a tothom.

*

Vetllarem per tal de garantir un mínim vital d’ingressos per a les famílies.

5. DRET A UNA SANITAT PÚBLICA DE QUALITAT
*

Exigirem i vetllarem per tenir serveis sanitaris de qualitat, tenint especial cura de l’atenció primària i
de les especialitats.

*

Direm prou a les llistes d’espera.

6. DRET A VIURE EN UNA CIUTAT QUE CUIDA EL MEDI AMBIENT
*

Farem de Santa Coloma una ciutat que treballi en la preservació del nostre medi natural.

*

Apostem per una gestió pública i més democràtica de l’aigua, i vetllarem per seguir fent un ús
eficient.

*

Garantirem la qualitat de l’aire que respirem.

*

Farem un ús eficient de l’energia en els equipaments públics, i abordarem la rehabilitació d’edificis i
equipaments per a fer-los més eficients energèticament.

*

Batallarem contra la contaminació lumínica i per guanyar en eficiència substituint fanals ja obsolets.

*

Vetllarem per la protecció de la flora i la fauna del Besós i la Serralada de Marina. Prestarem especial
atenció a poder gaudir d’una ciutat amb menys soroll.

*

Treballarem per formar, sensibilitzar i conscienciar els i les joves de la nostra ciutat per tal que siguin
activistes per la preservació del planeta.

7. DRET A GAUDIR D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
*

Seguirem avançant en la implantació d’un transport públic no contaminant.

*

La bicicleta ha de ser un mitjà de transport també a la nostra ciutat i per això treballem per a
connectar-nos amb la xarxa de carril bici metropolitana.

*

Implantarem l’Àrea Verda gratuïta per a residents.

*

Seguirem implantant els barris de vianants com a millor fórmula per preservar l’espai públic pels
veïns i les veïnes.

*

Instal·larem més punts de recàrrega elèctrica per a vehicles.
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8. DRET A VIURE EN UNA CIUTAT QUE RESPECTA ELS DRETS DELS ANIMALS
La defensa dels animals suposa un pas més en el nostre compromís social, paral·lel a una demanda
d’una societat cada vegada més sensibilitzada i conscienciada en el respecte i la defensa animal.
*

Promourem i mantindrem les zones d’esbarjo per a gossos.

*

Sensibilitzarem en la no-violència animal, física i psíquica, perseguint i sancionant tot cas de
maltractament i crueltat animal.

*

Aplicarem les mesures de la Llei de protecció dels animals en les ordenances municipals per a
garantir el compliment de la llei actual.

*

Promourem campanyes per a la implantació del xip i el cens de gats, gossos i fures (tal com marca la
llei actual).

*

Seguirem fomentant l’esterilització per a controlar les colònies de gats urbans.

Com ho volem fer?

Defensant la igualtat d’oportunitats per a tothom! Defensem...
1. DRET A LA IGUALTAT DE GÈNERE
Les dones seran un col·lectiu prioritari d’actuació a la nostra ciutat. Hem de seguir treballant per
la igualtat real i efectiva, fent especial èmfasi en baixar l’atur femení i millorar la qualitat de la seva
ocupació.
*

Cal enfortir les polítiques d’ocupació per a les dones amb noves fórmules que els permetin fer
compatible el treball de cura i el treball remunerat. La Ciba serà l’espai de referència metropolità en
matèria d’igualtat d’oportunitats.

*

Farem innovació i economia feminista.

*

Recuperarem la memòria històrica de les dones.

*

Inclourem la perspectiva de gènere en les nostres polítiques locals que tindran el seu full de ruta en
el 3er Pla d’igualtat de Santa Coloma de Gramenet.

2. DRET A VIURE EN UNA CIUTAT LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
*

Santa Coloma serà una ciutat lliure de tracta d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual i de
prostitució.

*

Dissenyarem noves estratègies de lluita contra les violències masclistes i implicarem a la ciutadania
de manera activa, fent sensibilització, prevenció i formació.

*

Enfortirem el Cird en una nova ubicació a la CIBA.

*

Prestarem especial atenció al treball amb nois i noies per fer prevenció.

*

Els grans esdeveniments de la ciutat faran prevenció activa de la violència masclista amb la
presència de punts liles.
3. DRET A VIURE LLIURES DE VIOLÈNCIA LGTBI
*

Garantirem el dret a una vida lliure de violència contra les persones de col·lectius LGTBI fent prevenció
activa i fomentant el respecte a la diversitat.

*

Obrirem un nou espai per a desenvolupar polítiques de promoció i atenció LGTBI, a fi de donar
visibilitat als diferents col·lectius i atendre les seves demandes.
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4. DRET A GAUDIR D’UNA CIUTAT ACCESSIBLE
*

Farem de Santa Coloma un model de ciutat accessible.

*

Desenvoluparem el Pla per l’accessibilitat universal, tenint especial cura de l’espai públic.

*

Vetllarem per tenir la pràctica esportiva a l’abast de les persones amb discapacitat, per tenir una
educació inclusiva, per oferir una bona atenció a les dones amb discapacitat, per tenir una oferta
d’oci accessible i inclusiva per a persones adultes i per a joves.

*

Vetllarem per tenir els serveis públics i els diferents espais de la ciutat accessibles a les persones
amb discapacitat.

*

Acompanyarem la transformació i millora dels comerços, subvencionant les obres necessàries, per
tal de garantir que siguin comerços accessibles.

5. DRET A TENIR ACCÉS A LA CULTURA
*

La cultura és un dret.

*

Volem que els i les joves s’acostin a la cultura i posarem en marxa un “Pack cultura jove” per valor de
250€ (llibres, idiomes, teatre, formació, intercanvis...) que entregarem en complir els 18 anys.

*

Santa Coloma de Gramenet seguirà treballant de valent per tenir una oferta cultural accessible i de
qualitat.

*

Mantindrem els preus populars al Teatre Sagarra i l’Auditori Can Roig i Torres, així com la gratuïtat de
les entrades per a les persones aturades.

*

Apostem pels festivals d’abast internacional que ens permeten acostar la cultura de gran format a la
ciutadania

*

Defensem una festa major popular i innovadora, així com el manteniment de les tradicionals
cavalcada de Reis i les activitats de Carnestoltes.

*

Continuarem fomentant l’activitat cultural de les entitats locals facilitant l’ús d’espais culturals.

*

Apostarem per difondre la cultura colomenca en l’entorn metropolità.

*

Treballarem per avançar en el disseny de nous paquets de cultura-gastronomia-aparcament a fi
d’acostar a nous públics la nostra oferta.

*

Apostem per generar sinèrgies amb el sector privat, aprofundint en el marc de col·laboració vigent
en l’àmbit de les arts escèniques.

*

Cercarem vies de col·laboració i gestió que facin possible la programació estable d’actuacions
musicals, tant en nous establiments, entorns i equipaments com en la xarxa existent de locals
d’iniciativa privada.

*

Tindrem nous espais expositius i de creació cultural.

6. DRET A ACCEDIR A UNA EDUCACIÓ QUE TREBALLI PER GARANTIR L’ÈXIT EDUCATIU
L’educació és la major fàbrica d’igualtat d’oportunitats.
*

Construirem una nova escola bressol al carrer América.

*

Exigirem a la Generalitat la construcció del nou IES en la seva ubicació definitiva a la Avda. Generalitat,
així com la obertura de l’Institut escola de la Pallaresa.

*

Treballarem per a dotar Santa Coloma d’una oferta de FP adequada a les necessitats de les
demandes del mercat laboral. Volem tenir formació professional dual a la nostra ciutat.
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*

Batallarem per l’educació a temps complet.

*

Vetllarem per l’equitat amb beques i educació inclusiva.

*

Mantindrem el programa de reutilització dels llibres de text i la digitalització a 1er d’ESO.

*

Mantindrem les beques menjador a primària i les ampliarem a secundària. Apostem per l’etapa 0-3
anys com a etapa educativa.

*

Donarem ajuts per a poder seguir estudis post obligatoris (cicles formatius i universitaris).

*

Volem garantir el suport a alumnes amb necessitats especials. Batallarem contra l’abandonament
escolar prematur.

*

Introduirem reforç d’anglès a 2on de l’ESO.

*

Farem un programa de gran manteniment per a les nostres escoles exigint el compliment de les
seves obligacions a la Generalitat.

*

Implantarem projectes innovadors.

*

Seguirem apostant per l’ús del català com a garantia de coneixement de la nostra llengua.

7. DRET A LA PARTICIPACIÓ D’INFANTS I JOVES
Santa Coloma és ciutat amiga de la infància.
*

El nostre full de ruta és el Pla local d’infància i joventut recentment aprovat.

*

Escoltarem la veu d’infants i joves a l’hora de prendre decisions a la ciutat a través del consell de la
infància.

*

Vetllarem per la participació en processos participatius.

*

Donarem suport a les entitats de joves com a política de participació activa en la vida ciutadana

8. DRET A GAUDIR D’UNA PRÀCTICA ESPORTIVA DE QUALITAT
L’esport és una eina d’integració social i una font de salut.
*

Cobrirem les grades dels camps de futbol de Can Zam i del camp d’atletisme Antonio Amorós.

*

Estudiarem la substitució de les cobertes dels poliesportius a fi de guanyar eficiència energètica en
les instal·lacions.

*

Mantindrem el programa de gratuïtat de la pràctica esportiva en entitats per a infants i joves fins a 18
anys en instal·lacions esportives municipals.

*

Mantindrem el programa d’activitats gratuïtes per a majors de 65 anys

*

Promourem les activitats esportives en l’espai públic.

*

Promourem la formació esportiva en les entitats.
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0 2
O P O R T U N I T A T S
Per a poder avançar en condicions d’igualtat, impulsarem polítiques públiques i nous serveis que ens
permetin fer front als reptes que com a ciutat tenim al davant. Volem redistribuir la riquesa i generar
noves oportunitats per avançar de manera equitativa.
Els i les socialistes serem la garantia del progrés social, serem el motor del canvi.
Santa Coloma ha estat sempre una ciutat treballadora, una ciutat amb empenta, una ciutat que ha
prosperat apostant per la millora de l’espai públic, dels serveis de proximitat i construint equipaments
al servei de la ciutadania que ens han permès ser avui una ciutat de la que ens sentim orgullosos i
orgulloses.
Els i les socialistes que conformem l’equip de Núria Parlon som persones compromeses amb la
nostra ciutat, defensores dels serveis públics de qualitat, exigents en el compliment dels nostres
compromisos i conscients de la importància de tenir la responsabilitat de dirigir el govern de Santa
Coloma.
Som i serem exigents amb el nostre govern local, conscients que és l’eina més important de
transformació social que existeix a la nostra ciutat. És la gran fàbrica d’oportunitats que ens permetrà
garantir la redistribució de la riquesa, generar noves propostes i apostar per les noves generacions de
colomencs i colomenques sense deixar enrere a ningú. En aquesta nova etapa volem fer possible que
les propostes que hem iniciat en els darrers anys no només es consolidin sinó que creixin i cerquin
l’excel·lència.
Avui, en l’entorn metropolità, Santa Coloma de Gramenet és una ciutat reconeguda per fer de
l’educació una eina per a garantir l’ascensor social. Admirada per la nostra aposta per fer de la cultura
de qualitat un dret accessible per a tothom. La nostra és una ciutat de referència en les polítiques
d’igualtat de gènere i en la lluita contra les violències masclistes. Santa Coloma és coneguda, també,
per la intensa batalla lliurada per guanyar qualitat en la nostra ocupació. Arreu saben que mai no deixem
enrere ningú.
Som la ciutat de referència per haver generat un model de convivència reconegut i prestigiós en una
aposta rigorosa per donar la benvinguda a les persones que venen cercant noves oportunitats per a
les seves famílies, com les nostres ho van fer al llarg dels anys 50 als 70 del darrer segle, però alhora
defensor d’una legalitat que exigeix el compliment de drets i obligacions, de respecte a les normes del
joc, al que tots i totes nosaltres ens devem.
Avui som una ciutat universitària, amb tres universitats: la UAB, la UB i la UNED, treballant colze a
colze amb el govern de la ciutat. Torribera i l’Hospital de l’Esperit Sant han esdevingut dos campus
universitaris que acullen cada dia milers d’estudiants. Vam fer una aposta per la salut, la nutrició i
la gastronomia per tal d’unir esforços amb d’altres institucions i fer de Santa Coloma una ciutat de
referència en aquesta matèria. Avui, les rutes per a gaudir de la bona cuina, la cerca de l’excel·lència
i la producció de proximitat son apostes segures que ens permetran consolidar-nos com a ciutat
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gastronòmica i enfortir la restauració local, un sector potent de l’economia colomenca.
En la defensa del nostre medi natural la nostra ciutat va ser pionera a l’estat, ara fa ja més de
25 anys, reivindicant la recuperació del Besòs, un riu que s’havia convertit en la claveguera de les
fàbriques de acollia en el seu entorn. Avui gaudim d’un parc fluvial ple de vida, que està recuperant
la seva fauna i flora i que ha esdevingut l’element identitari de referència per a tots els colomencs i
colomenques, i l’enveja de les nostres ciutats veïnes. És l’espina dorsal de gran anella verda situada
al nord de l’àrea metropolitana conformada per les tres xemeneies de Sant Adrià, el parc fluvial i la
serralada de Marina.
Aquestes son les oportunitats que hem generat en els darrers anys i que esdevenen la base per a
la construcció de noves propostes en els propers anys. Ara cal aprofundir en les accions que faran
possible que encarem els nous reptes que la ciutat té davant per a les properes dues dècades.
1. TREBALL DIGNE I LLUITA CONTRA L’ATUR I LA PRECARIETAT LABORAL
*

Avançarem en la lluita contra l’atur i contra la precarietat laboral, apostant per nous plans d’ocupació
per a persones en atur de llarga durada.

*

Cercarem noves propostes per incorporar persones al mercat de treball en millors condicions
laborals.

*

Implantarem les clàusules socials en els contractes municipals, a fi de dignificar les condicions de
treball i les remuneracions de les empreses que contractin amb l’Ajuntament, excloent aquelles
empreses que no compleixin amb els requisits establerts.

*

Reforçarem els itineraris i les fórmules d’orientació laboral per a millorar la ocupabilitat de les
persones a través de la formació. L’Hospital de l’Esperit Sant acollirà aquestes propostes.

2. APOSTAREM PER NOVES FÒRMULES DE TREBALL
*

Treballarem per innovar en les noves propostes econòmiques i de generació de llocs de treball, per
tal que siguin més inclusives i socials.

*

Mantindrem la nostra aposta per l’economia social i solidària, pel cooperativisme i les empreses
d’inserció com a fórmules per a garantir condicions de treball més justes i equitatives.

*

Estarem al costat dels CET (centres especials de treball) en la defensa de les seves condicions
laborals i salarials, com a centres que integren al mon laboral persones que tenen menys
oportunitats en el mercat laboral ordinari.

3. LA CIBA
La Ciba serà un nou “hub” de coneixement i acció entorn de la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, i de lluita contra les violències masclistes. L’aposta per concentrar els serveis adreçats a generar
propostes per la igualtat d’oportunitats serà un tractor per a l’atracció de talent, un espai de generació
de noves metodologies per a la ocupació de les dones, pel naixement i acompanyament de la creació
artística i cultural local, de noves metodologies per acabar amb les violències masclistes, de recuperació
de la memòria històrica de les dones, i altres disciplines que incorporin la perspectiva de gènere. Alhora,
serà un nou espai de coworking local, de formació per a la ocupació. Construirem un espai d’innovació
social, un laboratori que fabriqui noves propostes per als nous temps. Serà un espai de referència
metropolitana i nacional per noves propostes en el camp de la ocupació, el treball i l’economia feminista.
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4. LES FAMÍLIES: LA NOSTRA PRIORITAT
Santa Coloma és una ciutat que cuida les famílies. Encara volem millorar els serveis que se’ls hi destina
en l’actualitat.
*

Mantindrem l’aposta per una educació per a tothom que fa que llibres i tecnologia estiguin a l’abast
de tot l’alumnat de primària i ESO.

*

Avançarem en una proposta de campanya de vacances d’estiu per a infants i joves de la ciutat que
incorpori activitats accessibles i activitats per a nens i nenes amb necessitats especials, a fi de
poder conciliar vida laboral i familiar durant els mesos d’estiu.

*

Ampliarem la xarxa de patis oberts i farem activitats en família els caps de setmana.

*

Treballarem per tenir una nova oferta d’activitats extraescolars diverses i variades, accessible a totes
les butxaques.

*

Pagarem un reforç d’anglès als estudiants d’ESO. Obrirem nous espais de ludoteca per a infants de 0
a 3 anys.

*

Subvencionarem les ulleres per a nens i nenes de primària a fi de prevenir el fracàs escolar.
Implantarem la xarxa de camins escolars en les illes de vianants, com a espais segurs per als
infants.

*

Posarem en marxa una nova “app” per tal de unificar l’oferta per a les famílies que ofereix la nostra
ciutat, que és molta i molt variada.

5. JOVES: PRESENT I FUTUR
Santa Coloma és una ciutat viscuda i estimada pels i les nostres joves.
*

Farem una aposta decidida perquè els joves que fan 18 anys gaudeixin d’un pack-cultura-jove18 amb
250€ per poder fer consum cultural, intercanvis, idiomes i llibres, etc.

*

Mantindrem el programa “milennials” per a donar suport a aquells que es vulguin independitzar.

*

Construirem un laboratori de fabricació i espai per a joves al barri del fondo, el “Fondo Lab”.

*

Construirem una residència a fi de poder acollir joves esportistes i estudiants.

*

Subvencionarem les matrícules a l’ensenyament post-obligatori.

6. GENT GRAN: CUIDAR, PARTICIPAR I GAUDIR DE LA CIUTAT
Sortosament, cada dia vivim més anys i en millors condicions. És necessari que la ciutat adapti els seus
serveis a una nova realitat que fa que tinguem noves necessitats d’atenció per a la gent gran, però
també necessitats de participar i gaudir d’activitats d’oci i temps de lleure.
*

Construirem L’Ateneu de la Gent Gran al centre de la vila, al carrer Pedró 14, tot un espai d’activitats.

*

Ampliarem el programa d’activitats per a la gent gran.

*

Mantindrem els programes de teleassistència i de servei d’ajut a domicili.

*

Reclamarem la construcció d’una nova residència per a la gent gran a la Generalitat de Catalunya.

*

Obrirem els apartaments amb serveis per a la gent gran a l’antiga escola Miguel Hernández.
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7. CAN ZAM: GRAN PARC VERD I EQUIPAT METROPOLITÀ
De Can Zam volem fer el gran parc metropolità verd i equipat. Ha de ser un espai que aculli propostes
diverses per a diferents tipus de públic. D’una banda, el públic familiar que ha fet d’aquest el gran parc
on les famílies de Santa Coloma gaudeixen dels espais de joc i esbarjo.
*

Can Zam és el gran espai que acull festivals i propostes més lúdiques i festives, que contribueixen a
una nova economia urbana que té en la cultura, l’oci i la gastronomia les tres potes del seu èxit.

*

Cal preservar l’espai verd com un espai natural per tal de ser la porta d’entrada de la serralada de
Marina.

*

Treballarem per fer que la Masia de Can Zam esdevingui un equipament públic. Incrementarem els
programes educatius mediambientals de l’Aula Isabel Muñoz, equipament públic que el govern de
Núria Parlon ha construït en aquest darrer mandat.

8. EL BESÓS: UN RIU PLE DE VIDAT
Des de la creació del parc fluvial, ara ja fa gairebé 20 anys, el Besòs ha esdevingut el símbol identitari
més reconegut pels colomencs i colomenques. És el gran centre lúdic i esportiu a l’aire lliure de la
nostra ciutat. És l’espina dorsal de la gran anella verda que conformen el litoral marítim, el parc fluvial i la
serralada de Marina.
*

Continuarem construint el parc fluvial al barri de safarejos.

*

La reforma del passeig de la Salzereda serà el passeig fluvial urbà més llarg de l’àrea metropolitana, i
connectarà el Mediterrani amb la Serralada Litoral, serà un gran passeig lúdic, d’oci i restauració que
estrenarem a finals del 2020 (Pompeu Fabra - Mossèn Jacint Verdaguer).

*

Treballarem en el següent tram del passeig de la Salzereda, entre Lluís Companys i l’avinguda
Pallaresa.

9. LA DIVERSITAT ÉS SEMPRE UNA NOVA OPORTUNITAT
La nostra ha estat sempre una ciutat diversa. Persones arribades d’arreu del país i d’arreu del món
convivim en una ciutat compacta.
*

La diversitat de llengües i cultures és un factor de riquesa i de noves oportunitats que volem
aprofitar.

*

Cal conèixer i respectar les diferents opcions de vida i treballar per la prevenció de conflictes.

*

Serem actius en la cerca de noves oportunitats que generin una societat diversa i plural.

10. APOSTEM PEL COMERÇ DE PROXIMITAT, KM. 0
*

La ciutat és comerç. El comerç dona vida als nostres carrers.

*

Acompanyem el comerç de proximitat en la seva aposta per la qualitat i l’excel·lència.

*

Volem comerços accessibles, i donarem ajuts per a la seva transformació.

*

Apostem per un comerç de Km. 0.

*

Enfortirem el comerç local amb la nova oficina de la moneda local que facilitarà la circulació i
l’intercanvi de la GRAMA.

*

Seguirem treballant per evitar el tancament de locals comercials, posant en contacte propietaris i
nous emprenedors a fi de continuar amb els negocis.
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11. GASTRONOMIA I RESTAURACIÓ, SENYALS D’IDENTITAT COLOMENCA
*

Continuarem amb la política de promoció de la gastronomia i la restauració com a dues potes de
l’èxit de la promoció, com a gran aposta econòmica de la ciutat.

*

Les transformacions de l’espai públic permetran avançar en noves propostes comercials de
proximitat.

*

Seguirem promocionant la “Mostra de Gastronomia” i el “Degusta” com a productes consolidats.

*

Treballarem intensament en el suport a la professionalització del sector i en la política d’ajuts per a
la modernització d’establiments.

*

Ampliarem l’Escola de Restauració en el recinte de Torribera, amb un nou espai per a poder seguir
avançant en noves especialitats.

12. SUPORT A LES PERSONES AUTÒNOMES QUE EMPRENEN
*

Avançarem en la finestreta única empresarial per a facilitar tots els tràmits de les persones que
emprenen un nou negoci.

*

Acompanyarem tècnicament a les persones que cerquen la viabilitat del seu projecte de negoci,
ajudant-los amb el seu pla d’empresa.

*

Donarem suport econòmic, com hem fet fins ara, a emprenedors i emprenedores que iniciïn el seu
negoci a la nostra ciutat.

*

Seguirem potenciant l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, i a les noves empreses que allà van
sorgint.

*

Obrirem un nou espai de coworking públic a La Ciba.

*

Donarem suport a les persones autònomes que busquin locals, analitzant les possibilitats que
existeixen en el programa Re-empresa.

13. POTENCIAREM LA INNOVACIÓ I LA CAPACITAT DE TRANSFORMACIÓ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
En aquest mandat hem fet una aposta per la innovació social, posant en marxa un nou centre amb
un laboratori de fabricació, com és el Pompeu Lab. La innovació ha de ser una aposta estratègica en
una ciutat. Les noves apps, la creació de videojocs, la robòtica, la nanotecnologia, o la gestió de dades
obertes, son alguns dels exemples que ens han d’inspirar per a poder oferir noves oportunitats als i
les joves de la ciutat. L’economia del coneixement i el treball envers nous models de formació per a la
ocupació en què treballarem faran possible la generació de nous models econòmics i de serveis a la
ciutat. La rehabilitació de dos grans recintes històrics, com son els edificis que acollien l’antic pavelló B
de l’Hospital de l’Esperit Sant i l’antiga fàbrica Ciba, obren davant la ciutat noves perspectives.
*

A La Ciba treballarem per incorporar la perspectiva de gènere, i acompanyar noves propostes en el
món de l’economia verda, circular i del coneixement.

*

A l’antic Hospital de l’Esperit Sant posarem en marxa noves línies de formació ocupacional atentes a
les demandes del mercat, que ens obriran noves finestres d’oportunitat.

*

Torribera es consolidarà com a gran campus universitari que ja avui és, acollint noves propostes
sorgides de l’aliança entre les universitats i el nostre ajuntament en matèria de salut i nutrició.

*

Construirem una nova residència d’estudiants i esportistes a les Oliveres, que podrà acollir joves,
homes i dones que vinguin a Santa Coloma a fer les seves estances acadèmiques i esportives,
cercant atreure talent jove.
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14. UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA, PRÓXIMA I OBERTA
Els darrers anys de govern del PP a Espanya han afeblit de manera notòria l’administració local,
impossibilitant la possibilitat d’avançar en la contractació de personal i de fer front a nous serveis que,
obligats per les lleis i la demanda ciutadana, els ajuntaments tenim al davant. El nostre ajuntament no
ha estat una excepció. En aquests propers anys cal fer un nou esforç per enfortir els serveis públics que
prestem i la qualitat dels mateixos.
*

Augmentarem progressivament la plantilla de l’ajuntament, parant especial atenció als serveis amb
més mancances com són la policia local o l’atenció a les persones.

*

Construirem una nova oficina d’informació i atenció ciutadana (OIAC), rehabilitant l’edifici de Can
Coronel.

*

Construirem una nova comissaria de policia local.

*

Desplegarem la administració electrònica per a millorar la relació entre administrats i administració,
complint la normativa legal.

*

Dotarem els equipaments públics de més eficiència energètica.

*

Mantindrem l’exigència de transparència i el bon govern, avançant en nous sistemes de participació
ciutadana.

15. SANTA COLOMA CIUTAT TERMAL
La descoberta d’una gran bossa d’aigua termal d’excel·lent qualitat, ubicada en el subsòl de la nostra
ciutat, obre noves expectatives en l’aposta per la innovació i l’economia verda.
*

Dissenyarem una gran xarxa pública de distribució d’aigua calenta a fi de poder dotar els nostres
equipaments d’energia neta i sostenible (aigua calenta i calefacció).

*

Promourem la construcció d’un complex d’aigües termals públic amb la voluntat de convertir-nos en
una ciutat termal, que pugui oferir serveis de termalisme als seus veïns i veïnes.
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0 3
C O N V I V È N C I A
Treballarem per a construir un nou marc de relacions que ens permeti cuidar la ciutadania, viure i
desenvolupar el nostre projecte de vida, respectant l’espai públic com un lloc de trobada i de diàleg, un
espai segur i de construcció conjunta d’un futur comú.
Serem la garantia d’una ciutat per viure i conviure.
1. EL CIVISME, LA NOSTRA EINA PER A VIURE I CONVIU-RE
El civisme són les normes de les quals es doten les comunitats per tal de garantir la bona convivència
ciutadana.
*

Ens dotarem d’un pla de civisme per a tenir una norma consensuada que treballi per la garantia dels
drets de la ciutadania i pel compliment de les obligacions ciutadanes.

*

Farem una campanya per tal de donar a conèixer i difondre el pla de civisme.

*

Crearem una taula ciutadana pel civisme que vetlli pel bon funcionament del pla de civisme i pel bon
funcionament de la ciutat.

*

Farem formació pel civisme.

*

Fomentarem els valors de convivència i respecte mutu, fent prevenció activa del conflicte entre el
veïnat.

*

Mantindrem el treball amb les comunitats de veïns i veïnes a fi de treballar models de resolució de
conflictes i bona convivència.

*

Farem de la lluita contra el soroll excessiu una prioritat, tenint especial cura en els eixos comercials
de la nostra ciutat, treballant amb els establiments de restauració en una aliança conjunta.

2. PER UN ESPAI PÚBLIC COMÚ, CUIDE’M-LO
L’espai públic de Santa Coloma és d’ús quotidià. És l’espai de joc dels i les nostres menuts i adolescents,
és l’espai de descans de les persones grans i cal que sigui un espai que entre tots i totes cuidem.
*

Seguirem renovant espais de joc infantils.

*

Apostem per la instal·lació de joguines inclusives en tots els parcs de la ciutat.

*

Cuidarem especialment la neteja dels espais per a infants.

*

Preservarem i cuidarem els arbres de la ciutat.

*

Millorarem la recollida selectiva de residus.

*

Incrementarem la recollida selectiva comercial.

*

Promourem campanyes pel compromís ciutadà amb la neteja de la ciutat.

*

Renovarem tota la senyalització vertical de la ciutat (guals, senyals de tràfic, etc.).

*

Millorarem la senyalització horitzontal a la via pública (pintura, etc.).

*

Treballarem en avançar en la millora de l’asfaltat dels nostres carrers.

*

Farem noves passes en la substitució de fanals, per avançar en la bona il·luminació a l’espai públic
en els carrers de la ciutat.
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3. VOLEM VIURE EN UNA CIUTAT SEGURA
Les ciutats han de ser un espai de convivència que garanteixin la seguretat dels ciutadans i ciutadanes.
Cal que millorem la percepció de seguretat a la nostra ciutat i treballarem activament per fer-ho.
*

Construirem una nova comissaria de policia més moderna, amb nous serveis que permetin a la
Policia Local gaudir de noves eines per tal de fer prevenció en matèria de seguretat i els permeti,
alhora, garantir una seguretat integral, coordinada amb els altres cossos de seguretat.

*

Dotarem la Policia Local d’una nova flota de vehicles.

*

Millorarem la oficina d’atenció ciutadana de la Policia Local. Farem un increment progressiu de la
plantilla de Policia Local.

*

Consolidarem el programa d’agents cívics nocturns o serenos.

4. MOBILITAT D’ESCALA HUMANA
*

Treballarem activament per preservar els espais públics per a les persones, endreçant el pas de
bicicletes, patinets i monopatins.

*

Avançarem en la implantació de carrils bici per tal de connectar-nos amb la xarxa metropolitana.

*

Seguirem avançant en un transport públic més eficient i adaptat.

*

Implantarem l’àrea verda gratuïta per als residents a fi de preservar les places d’aparcament per als
veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet.
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0 4
B A R R I S
El govern de Núria Parlon va néixer amb la vocació de fer de la transparència, el diàleg i la proximitat el
seu model de governança. Així l’escolta activa a les necessitats de la ciutadania ha estat una constant
en aquests anys i volem que segueixi sent així. Associacions de veïns i veïnes, entitats i persones a
títol individual fan arribar les seves propostes al govern socialista de la ciutat. Després cal prioritzar les
inversions en funció de les necessitats i els recursos i en aquests darrer mandat ho hem fet amb el Pla
d’Actuació Municipal, instrument que ha aconseguit una alta participació dels ciutadans i ciutadanes de
Santa Coloma.
Aquí trobareu les propostes més destacades que els i les socialistes creiem més necessàries i ens
comprometem a portar endavant per als propers 4 anys.

Districte 1

10 propostes per als barris del Centre i Can Mariner.
1. Crearem un gran Ateneu per a la Gent Gran “Eliseu Colomer- Yvette Poveda” al C/ Pedró, 14
2. Traslladarem l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC) a l’edifici de Can Coronel
3. PERI Santa Coloma Vella II: un nou espai i plaça pública i un edifici d’habitatges de lloguer. Apertura del
passeig de Mossèn Jaume Gordi
4. Construirem una nova plaça i un edifici d’habitatges per a la gent gran a l’espai de l’antiga Escola
Sant Just
5. Traslladarem el Servei de la Convivència a les oficines del carrer de Rafael de Casanovas
6. Projecte remodelació del carrer de Milà i Fontanals i de Cultura, entre altres carrers
7. Millorarem l’enllumenat al barri de Can Mariner
8. Reforç de les Brigades d’Intervenció Immediata: per a reparacions urgents a la via pública
9. Trasllat de l’Arxiu Municipal a la Biblioteca Central
10. Ampliarem els Jardins de Can Sisteré

Districte 2

7 propostes per als barris del Llatí, Riera Alta i Cementiri Vell.
1. Remodelació del carrer de Prat de la Riba (entre Gaspar i Balears)
2. Reurbanització de la cruïlla Rafael de Casanovas – Nàpols i Dr. Pagès
3. Redissenyarem la plaça del Barri Llatí
4. Reforma de la plaça d’Abat Escarré
5. Renovació de les cobertes als pavellons esportius de La Bastida i de Joan del Moral
6. Reparació i manteniment de voreres, calçades i mobiliari urbà a diferents punts dels tres barris
7. Millora de la il·luminació dels carrers per fer-la més eficient
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Districte 3

12 propostes per als barris del Singuerlín, Les Oliveres, Can Franquesa, La Guinardera, Can Calvet i
Serra de Marina.
1. Santa Coloma serà ciutat termal: impulsarem un gran balneari i centre lúdic a Can Zam
2. Pisos amb serveis per a la gent gran a l’antiga Escola Miguel Hernández (C/Almogàvers)
3. Reforma del Mercat de Singuerlín i finalització de l’aparcament
4. Farem una residència per a estudiants i esportistes al complex de Les Oliveres i crearem un
aparcament
5. Reurbanitzarem C/ Anselm de Riu (entre el C/Edison i pg. Salzereda)
6. Remodelarem el C/ Sants (tram Anselm de Rius amb carretera Font Alzina), i carrers Menorca i
Cabrera, entre altres
7. Convertirem la Masia de Can Zam en un equipament públic
8. Millorarem les Pistes Poliesportives Nou Oliveres
9. Instal•larem escales mecàniques a Can Franquesa (entorn C/ Còrdova) i estudiarem la instal•lació al
C/ Cervantes
10. Finalitzarem l’aparcament de cotxes zona Moragas i el seu Parc
11. Asfaltarem els carrers de Menorca i Cabrera
12. Ampliarem l’Escola de restauració al Campus de Torribera

Districte 4

10 propostes per als barris del Riu Nord i Riu Sud.
1. El Passeig de la Salzereda serà un nou bulevard tal i com vam consensuar amb els veïns i les veïnes
2. Posarem en marxa La CIBA, el primer Espai de Recursos per a Dones, Innovació i Economia Feminista
de tot l’Estat a l’antiga fàbrica.
3. Remodelarem la Plaça d’en Ricard Bonet
4. .Urbanitzarem l’entorn del Museu Torre Balldovina i recuperarem el Molí d’en Ribé
5. Remodelarem el carrer d’en Baró
6. Remodelarem el carrer de la Mare de Déu dels Àngels
7. Tindrem la nova Plaça del Besòs
8. Canviarà el sentit de la circulació al carrer Cultura
9. Remodelarem el tram del carrer Major (fins c/Baró i c/Mare de Déu dels Àngels)
10. Completarem el projecte de ‘Barri de Vianants’ amb un entorn més amable i segur per a la gent del
barri
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Districte 5

10 propostes per als barris del Raval, Santa Rosa i Safaretjos.
1. Posarem en marxa un Centre de Polítiques Actives d’Ocupació a l’antic Pavelló B de l’Esperit Sant
2. Construirem una nova comissaria de Policia Local a la plaça de les Cultures
3. Exigirem a la Generalitat la construcció d’un nou Institut d’Educació Secundària (IES) a l’avinguda de la
Generalitat
4. Farem una rehabilitació integral del Pavelló Nou Municipal d’Esports
5. Continuarem amb la rehabilitació d’edificis (ACR) al carrer de la Circumval•lació
6. Tindrem un nou Centre Cívic al barri del Raval i urbanitzarem la plaça
7. Remodelarem els carrers de Francesc Julià i de Roger de Llúria
8. Reurbanitzarem l’avinguda del Sanatori i el carrer Valentí Escalas
9. Adequarem l’EBAS (Equip Bàsic d’Acció Social i Famílies) del barri
10. Finalitzarem el passeig del Riu, des del Pont del Molinet fins a Sant Adrià del Besòs (al barri dels
Safaretjos)

Districte 6

10 propostes per al barri del Fondo.
1. Farem una promoció d’habitatge públic a la nova plaça d’Alfons Comin i la urbanitzarem
2. Crearem el Fondo-Lab, un centre per a la innovació i la participació ciutadana
3. Rehabilitarem edificis (ACR) al carrer del Mas Marí
4. Renovarem l’asfaltat del carrer de Liszt entre altres vies
5. Farem un carril bici a la Rambla del Fondo
6. Instal·larem noves escales mecàniques al carrer del Bruc
7. Reurbanitzarem el carrer d’en Valentí Escalas
8. Canviarem el sentit de la circulació al carrer de Milà i Fontanals
9. Reurbanitzarem el carrer de Sant Pasqual
10. Pacificarem el trànsit a l’entorn de les zones comercials i del Mercat

23

