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Foto de les dotze persones de SOM que faran de regidores, feta al Plenari del 13 de juny de 2015, després de la presa de
possessió de les sis primeres.
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Rotación de cargos
y regeneración
democrática
En las elecciones municipales del año 2015 se crearon numerosas candidaturas y plataformas en el Estado español,
con el objetivo de efectuar un cambio político y una regeneración democrática.
En Santa Coloma nació SOM Gramenet, una organización ciudadana asamblearia y abierta, formada por vecinos
y vecinas vinculadas a distintas entidades del municipio,
cuyo objetivo es luchar por una ciudad más justa, habitable,
participativa y solidaria. Conseguimos 6 concejales, y somos
la primera fuerza de la oposición al gobierno de Núria Parlón (PSC) que cuenta con 14 concejales.
En SOM Gramenet creemos en el poder de las instituciones, pero para prestar un servicio ciudadano; para SOM
los cargos políticos han de ser temporales, no haciendo de
la política una profesión ni creyéndose dueños de las administraciones.
Por ello, nos dotamos de un código ético que, entre sus
diez principios fundamentales, además de la limitación de
sueldos y la supresión de privilegios, también considera
primordial la rotación de cargos, como garantía de regeneración democrática. Los concejales de SOM Gramenet
no creemos en los personalismos. Somos portavoces en el
Ayuntamiento de nuestra asamblea y de la ciudadanía. Es
por ello que, llegados al ecuador del mandato, los concejales
y concejalas de SOM pasarán el testigo a los 6 compañeros
y compañeras que les seguían en la lista elegida mediante el
proceso ejemplar de primarias que entonces se llevó a cabo
y en el que pudo participar cualquier vecino o vecina de la
ciudad.

A nuestro parecer, la mejor forma de ejercer el cargo es
hacerlo de forma rotatoria. Cada concejal ha compaginado
su labor como representante político con su tarea profesional. Porque los cargos electos de SOM Gramenet no cobramos por desempeñar nuestra función (excepto algo más de
doscientos euros al mes por asistir a los plenos y a las comisiones informativas).
Quizás alguien objete: “pero ahora estos nuevos no sabrán nada de nada…” Queremos aclarar que, durante estos dos años, los 12 concejales, presentes y futuros, se han
estado reuniendo semanalmente para poder estar al tanto
de todo aquello que acontece en el gobierno municipal, preparando los plenos con otros compañeros y compañeras de
SOM; además de con vecinos y vecinas.
Ahora empezamos dos años que nos llevarán a culminar
el mandato electoral. Despedimos con todo nuestro cariño
y la mayor admiración por la labor realizada a nuestros 6
concejales (Aitor, Joan, Patricia, Alba, Oriol y Jesús) y damos la bienvenida a los siguientes (Paqui, Teresa, César,
Jordi, Anna y Manuela) deseándoles toda la suerte en este
camino que inician como representantes ciudadanos. Todos
y todas seguiremos construyendo alternativas a un gobierno del PSC pasivo ante los graves problemas de la ciudad y
con pocas ganas de entenderse con la oposición. Seguiremos luchando por lograr una Santa Coloma más habitable,
con menos desigualdades, con menos pobreza, con ninguna
familia en situación de emergencia, con ningún desahucio…
Porque nosotros no somos políticos profesionales, somos
como tú. Y luchamos por las mismas cosas que tú.
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Som gent
del carrer
com tu
En els propers dos plens municipals, els sis
regidors actuals seran substituits pels companys
següents de la llista electoral. SOM Gramenet
compleix així un dels compromisos plasmats en
el seu codi ètic. Tot seguit els regidors sortints i
els entrants ens expliquen qui son, què han fet i
què faran.

REGIDORS
SORTINTS

Patrícia Lafuente

Joan Pastor

He decidit fer-me la foto al Parc de la Bastida
perquè és un clar exemple de lluita popular.
Cal recordar que aquest parc es va fer gràcies a la lluita del moviment popular perquè
abans només era un descampat ple de deixalles. Durant més de deu anys les escoles de
Santa Coloma van organitzar moltíssimes
plantacions d’arbres voluntàries i jornades
de neteja. A l’època de l’alcalde Bartomeu
Muñoz es va voler especular amb l’espai i edificar-hi tot de gratacels. Gràcies a la mobilització del poble que ho va impedir, ara tenim
un parc preciós, on el veïnat pot gaudir de la
natura.
Durant els dos anys de regidor he mantingut el meu lloc de treball, una feina completament externa a l’Ajuntament i a SOM Gramenet. Ara, quan deixi el càrrec, continuaré
treballant del mateix. Mentre he estat regidor,
només he percebut una dieta mensual de 216
euros per assistir a la Comissió Informativa i
al Ple.
El que més m’ha motivat de la responsabilitat de regidor és la incidència que hem tingut
en molts punts i, respecte a les mocions, la
possibilitat de debatre amb la resta de forces
polítiques. Encara que la gent pensi que les
mocions no tenen un sentit gaire pràctic, es
generen debats molt interessants i es posa de
manifest les ideologies de tots els grups.
Quan deixi el càrrec continuaré treballant
en els moviments socials com he fet sempre.
M’interessa especialment generar un espai de
reflexió i diagnosi per intervenir en les futures
conjuntures polítiques.

Sóc la Patrícia i he viscut gairebé sempre al barri del Centre. He estat durant dos anys regidora
de SOM Gramenet, una dedicació que he compaginat treballant com a educadora ambiental
per una cooperativa de l’economia solidaria.
Aquests dos anys a l’Ajuntament m’han servit
per constatar que uns pocs pensen que poden
decidir per tots, i això no ho podem permetre,
hem de continuar sent la seva pedra a la sabata. Des de l’Ajuntament, SOM Gramenet hem
denunciat un urbanisme al servei dels interessos privats com en els casos de la pinta verda
o les requalificacions del nou pirulí que volen
construir a les Oliveres. També hem denunciat
la política municipal d’habitatge, que té com a
objectiu eixugar el deute contret amb l’especulació immobiliària en comptes de garantir l’accés a l’habitatge. Una de les propostes en què
hem treballat més ha estat recuperar els espais
buits per tornar-los a la vida de manera participativa i cooperativa donant-los un ús social. A
la ciutat, mentre necessitem habitatges, zones
verdes i equipaments, ens trobem amb infinitat
de solars, locals, equipaments i pisos que estan
buits. Nosaltres vam lluitar perquè s’elaborés
participativament un Pla per a l’ús social dels
espais buits de la ciutat però el govern de Núria
Parlon el va rebutjar.
Crec que podem acabar amb aquest sistema
pervers i guanyar els drets socials des dels carrers, lluitant i organitzant-nos. Per això, el meu
espai natural de participació ha estat sempre
els moviments socials, des de l’Ateneu Popular
Julia Romera, des de l’antic Lokal Social Krida i ara des de Ca la Sisqueta. He participat en
diferents organitzacions i plataformes: l’AJGB,
l’Espurna, la Plataforma en defensa de la Serra
de Marina i Can Zam, ARA-Assemblea popular,
Comissió Antifeixista, l’assemblea de la meva
facultat durant els anys d’universitat… Els carrers de Gramenet han estat i seran sempre un
espai d’aprenentatge, de compartir, d’estimar i,
sobretot, de lluitar.

Oriol Corral

Sóc l’Oriol Corral Dinà i he estat assumint el
càrrec de regidor aquests dos primers anys de
legislatura.
Demà seguiré fent el mateix que feia ahir,
ja que, per nosaltres, fer de regidor és representar i fer de portaveu de les decisions que
prenem conjuntament.
Quan plegui seguiré treballant d’enquestador, a peu de carrer o via telefònica, com faig
avui dia, ja que nosaltres només hem cobrat
208 € en concepte d’indemnització per assistir
al Ple de l’Ajuntament i a la Comissió Informativa.
D’aquests dos anys a l’Ajuntament em quedaria amb moltíssimes coses, sobretot amb
les que he après i amb les que m’he pogut formar en matèria institucional. La institució és
un monstre gegantí; t’adones de les múltiples
competències i del poder de decisió que arriba a tenir malgrat només ser un Ajuntament.
Veus la cara més grisa i sense ànima de la política, molts cops feta al servei dels poderosos
i del capital; però alhora també t’ensenya a
valorar la importància que té. Llavors és quan
t’adones del que deia el mestre dels mestres,
Joan Fuster, i és que la política, o la fas o te la
fan. I ja sabem de sobres què passa si la política ens la fan ells.
Tot i això hem de tenir clar que la política
es fa des de l’Ajuntament, però també des
dels casals, les associacions, els partits i els
sindicats. El moviment per un habitatge digne amb la PAH, la revolta del 15M o el procés
democràtic d’independència són tres grans
exemples de com marcar l’agenda política,
(i de quina manera!) al marge de les institucions. Així que cal saber aprofitar la institució,
mantenint una forta lluita popular que sigui
impermeable als cicles electorals.
Ens veiem a la lluita o pels bars! Per un món
dels treballadors i per un país lliure: guanyarem, que ningú dubti que guanyarem!

plataformes de lluita en defensa del territori
i dels serveis públics, així com del 15M i del
sindicalisme alternatiu. Políticament estic
vinculat a organitzacions comunistes, anticapitalistes i independentistes.
He viscut dos anys molt intensos com a regidor. A banda de l’activisme en els moviments
socials de la ciutat, tasca que no he abandonat, el fet de representar a la primera força de
l’oposició a l’Ajuntament ha estat una feina de
molta responsabilitat que m’ha dut a tenir un
grau d’exigència molt elevat. A banda, compaginar-ho amb la representació en organismes
supramunicipals que m’eren totalment desconeguts com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), m’ha permès saber com funciona la
política institucional. La part positiva ha estat
que he pogut donar a conèixer a entitats, veïns
i veïnes allò que s’hi cou i he pogut intercedir i
empoderar la gent perquè denunciés les injustícies i s’organitzés. La part negativa ha estat
comprovar que tot el que es diu de dolent de
la política institucional es queda curt: enxufismes i portes giratòries, hipocresia, rebaixes
de discursos en l’acció, interessos partidistes… També vull destacar que ens hem trobat
amb un mur, una majoria absolutista del PSC
que ni fa –més enllà de fotos i titulars– ni deixa
fer, mentre s’apropia de la feina dels altres.
Quan vaig agafar el càrrec de regidor, i en
el meu cas també de portaveu del grup municipal, estava a l’atur. Donat el grau d’exigència
que comportava i la situació personal, per dur
a terme aquesta feina m’he dedicat plenament
a l’Ajuntament i a enfortir els moviments socials i les entitats de la ciutat. Per això i pel grau
d’exigència que comporta estar a la institució,
he cobrat mensualment 1,5 vegades el SMI, és
a dir, 981 €, un sou decidit i autoimposat per
poder sobreviure, dels més de 1.900 € que
m’entraven en nòmina i els 900 € de dietes per
assistència a organismes de l’AMB. Els diners
sobrants han revertit en SOM i en projectes
per a la ciutat.

Jesús Sánchez

Aitor Blanc

Em dic Aitor Blanc i tinc 32 anys, sóc del barri del Centre de tota la vida, però actualment
visc al Riu Nord. La tasca de regidor l’entenc
com una responsabilitat temporal per representar veus col·lectives, per ajudar en la
transformació social també des de les institucions, allà on s’acaben decidint les coses, i
per treballar perquè les coses no les decideixin quatre en un despatx. Durant els darrers
anys he fet des de repartidor de propaganda
comercial fins a treballar en línia de producció
a la indústria automobilística, i quan vaig entrar a ser regidor portava uns mesos a l’atur.
Durant la meva vida política i social activa he
participat en el moviment juvenil a la ciutat,
estudiantil a la universitat i en les diferents

Durant aquest temps hem pogut conèixer el
funcionament de l’Ajuntament, alhora que
compaginàvem la tasca com a regidors amb
les nostres feines i les nostres vides. L’Ajuntament era una institució aliena, desconeguda i
molt complexa, i hem hagut d’aprendre a corre-cuita com funcionava.
Hem tingut una actitud propositiva des de
l’oposició. Hem plantejat models alternatius
de transparència i participació, per tal de tenir un Ajuntament amb parets de vidre i que
empoderés les seves veïnes fomentant que
participessin en la presa de decisió d’aquelles
qüestions que les afecten. Però ens hem trobat
amb un mur, la majoria absolutista del PSC a
Santa Coloma, que no ha volgut acceptar cap
proposta, argumentant que ja les estaven fent.
El problema és que correm el risc de vampiritzar la transparència i la participació, perquè la gent les identificarà amb nivells baixos
d’implicació, i això pot comportar desmotivar
la ciutadania a participar.
Hem fiscalitzat la tasca en matèria laboral de l’Ajuntament, tenint contacte amb les
persones que més coneixements en tenen, les
seccions sindicals. Amb elles hem compartit punts de vista i opinions, cosa que ens ha
permès tenir un posicionament polític més
adient.
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També hem denunciat els salaris i les
tasques que fan els càrrecs de confiança de
l’Ajuntament, pràctiques clientelars allunyades de les que proposem. A més, hem denunciat que, a la Diputació, l’alcaldessa fos nomenada vicepresidenta cinquena sense atribucions específiques però cobrant 89.148 €,
i l’Antoni Foguè, 90.000 €.
Però durant aquests dos anys, no hem deixat d’estar al carrer al costat dels moviments
socials i sindicals, fent d’altaveu de les protestes. Per no perdre el pols de com està la
ciutat i no acabar desconnectats dels problemes de les veïnes i, perquè si volem aconseguir un canvi real, aquest només serà possible amb un carrer mobilitzat i combatiu.

REGIDORS
ENTRANTS

César López

Alba Calvo

Durant aquests dos anys, el meu treball s’ha
centrat en l’àmbit de Serveis Socials, Sanitat
i Educació. Hem fet un diagnòstic de les necessitats socials que tenim a Gramenet, per
saber fins on la «crisi» ha afectat les famílies
colomenques. El panorama és devastador:
atur de llarga durada, treballs precaris i sous
miserables, desnonaments diaris, dificultats
per accedir a l’alimentació, sanitat col·lapsada, abandó escolar prematur permanent, i
un llarg etcètera. Injustícies provocades pel
govern municipal, la Generalitat i l’Estat espanyol, per polítiques públiques nefastes, o
per la seva absència. Perquè no fer res també
és generar misèria. Una de les propostes que
més he treballat ha estat un programa per
reaprofitar aliments que, si no, es llencen;
vam presentar la proposta al Ple i el PSC la
va aprovar, però set mesos després es va negar a aplicar-la.
Alhora que regidora, també he estat consellera portaveu del Consell Comarcal del
Barcelonès (CCB) pel grup CUP-Poble Actiu.
He estat responsable de la feina que hem fet
al Consell, i he rebut per això les dietes del
CCB. Amb aquests diners m’he mantingut
viva (a més de treballar de cambrera, d’ajudant de cuina i d’altres feines que m’han anat
sortint). He estat batallant per aconseguir el
que fa deu anys altres parlen sense fer res: la
dissolució del Consell Comarcal, per inoperant. I també hem denunciat a l’Oficina Antifrau irregularitats i punts foscos en la seva
gestió durant el període 2005-2011, i les estan
investigant.
Ara que deixo de ser regidora torno al que
realment m’agrada fer: treballar de psicòloga
social. Em quedo amb una experiència agredolça d’una política institucional de ficció on
es menteix sistemàticament i es juga amb la
vida de les persones. Entenem que la nostra
presència a l’Ajuntament és necessària per
transformar aquest món, un gra de sorra per
acabar amb el capitalisme i la misèria.

Soy César. Vivo en el Fondo desde hace unos
años y disfruto de la diversidad que lo puebla. Soy educador social, y trabajo con adolescentes, jóvenes y familias que sufren las
consecuencias de este sistema destructivo e
insolidario.
Ahora también seré regidor. Ojalá pueda hacerlo bien, defendiendo con ética y justicia
a los que menos tienen y procurando lo mejor para la población. Así ha sido donde he
participado, tanto en el FartS (Festival d’Art
Social), el Salón del Cómic Social y las Festes Alternatives, como en el Ateneu Popular
Julia Romera, el Local Social Krida y ahora
en Ca la Sisqueta. Intentando aportar otras
formas de participar y de vivir de manera colaborativa y solidaria.
Para mí ser regidor es un servicio a mi grupo
y al pueblo, sin más premio que la lucha compartida ni más futuro político que estos dos
años que quedan de legislatura.
Aspiro a hacerlo al menos igual de bien que
mis compañeros salientes, denunciando el
despotismo del gobierno y haciendo propuestas, que serán de todos los que se acerquen a
pensar y soñar con nosotros.

Teresa Franco

Hola! Sóc Teresa Franco, veïna del barri del
Riu Sud des de fa cinquanta-dos anys. Fa
més de quaranta-cinc anys que lluito per una
Santa Coloma que, a base de moltes reivindicacions, hem anat transformant. He estat
present en les lluites per escoles, instituts,
ambulatoris...
He participat a les AMPA i a entitats diverses,
lluitant per un parc de Can Zam per al poble,
per aconseguir residencies per a la gent gran,
perquè no es votin majories absolutistes...
Vaig ser regidora de Gent de Gramenet i ara
ho tornaré a ser de SOM Gramenet per dos
anys. Penso continuar lluitant dins i fora de
l’Ajuntament, colze a colze amb les entitats;
perquè els veïns i les veïnes em van votar per
continuar millorant la nostra ciutat.
Jo estic encantada de estar a SOM Gramenet, perquè som un grup municipalista, on les
decisions es prenen entre tots, a la coordinadora, i es ratifiquen a la nostra assemblea. Un
grup que no creu en les individualitats personalistes, sinó en els col·lectius i on els únics
que ens marquen el camí són els ciutadans i
les ciutadanes.

Anna Pérez

Paqui Luna

Jordi Garcia

Manuela Morales

Em dic Anna Pérez. Visc al barri del Fondo,
tocant a Santa Rosa, al mateix petit pis on he
viscut pràcticament tota la vida, el que compartia amb els meus pares i la meva germana.
Sóc enginyera i actualment treballo en una
petita operadora de fibra òptica i consultora
de telecomunicacions, però a finals de l’estiu
plegaré perquè, a partir de setembre, em dedicaré al cent per cent a la tasca que SOM
m’ha encomanat de fer de portaveu del grup
municipal. Em sap una mica de greu plegar
de la feina perquè m’agrada, treballo des de
casa i tinc horari flexible, però sóc de l’opinió
que val més fer una cosa bé (o intentar-ho)
que dues malament.
He viscut la major part de la meva vida
d’esquena al que passava al meu voltant, en
la meva bombolla confortable, fins fa pocs
anys que vaig obrir els ulls a la realitat i vaig
començar a implicar-me. En l’actualitat, a
banda d’estar a SOM, sóc militant activa de
l’ANC, simpatitzant de la CUP i sòcia de l’Ateneu Popular Júlia Romera i de Ca la Sisqueta.
Sempre que puc intento estar en les diferents
reivindicacions de la ciutat.

Vaig néixer al poble del costat, Sant Andreu
del Palomar. L’any 1981 vaig començar a treballar donant classes de català per a adults
al Casal de Cultura de Santa Rosa i a l’Associació de Dones de les Oliveres. De seguida, a Santa Coloma vaig conèixer una pila
de gent que em van captivar, tant que vaig
decidir implicar-me a fons en aquesta ciutat,
no sols a treballar-hi, i vaig venir-me a viure aquí, al barri del Centre. Des de llavors,
he participat en moltes activitats, lluites i
entitats intentant aportar el que bonament
puc per millorar la ciutat, el país i el món:
primer en el moviment antimilitarista i en
el de solidaritat amb Nicaragua; després a
ARA-Assemblea popular, la Plataforma en
Defensa de la Serra de Marina i Can Zam i a
l’Ateneu Popular Julia Romera; avui també a
SOS Gent Gran, la CUP-Gent de Gramenet i
SOM Gramenet.
Actualment treballo en una cooperativa de
comunicació a Barcelona i, a més, participo
en el moviment d’economia solidària. Per als
dos propers anys m’he agafat una reducció de
jornada a la feina perquè crec que, quan un
pren una responsabilitat, ha de complir-la, i
fer bé de regidor ocupa moltes hores. Intentaré estar a l’alçada de les sis companyes i
companys de SOM que s’han deixat la pell
fent de regidors fins ara.

Em dic Paqui Luna i visc al barri Llatí. Sóc
educadora en un servei maternoinfantil. Formo part d’una cooperativa d’atenció a les
persones. He treballat en atenció domiciliària, unitats convivencials i centres de dia de
gent gran, centres oberts per a infants i joves,
i com a formadora d’atenció sociosanitària.
El meu activisme va començar als anys vuitanta, amb les reivindicacions veïnals que
van tenir lloc a Santa Coloma per aconseguir
escoles, ambulatoris, semàfors... També era
monitora d’esplai al barri del Fondo, amb infants i joves en situació de risc.
En néixer les meves filles, vaig dedicar el meu
esforç i estones lliures a defensar l’escola pública, de qualitat i amb la participació de les
famílies.
Crec en la implicació ciutadana en la societat. Formo part de SOM Gramenet per lluitar
contra les desigualtats, per aconseguir una
major justícia social, i per a una transformació de la ciutat des de la institució i amb accions al carrer. Perquè no entenc un govern per
a les persones sense les persones. Perquè la
gent SOM el motor de qualsevol canvi.

Nací en Barcelona, tengo 40 años y desde
hace diecisiete vivo en Santa Coloma. Siempre ha sido una ciudad a la que he estado
vinculada. Anteriormente vivía en el barrio
de Llefià, en Badalona, y por su cercanía realizaba mucha vida conjunta entre Badalona y
Santa Coloma.
Ahora estoy cursando el Grado de Maestra
en Educación Infantil. Estoy aprendiendo
muchísimo y cada día veo más claro que mi
camino está en la enseñanza. Creo que necesita un gran cambio de mentalidad y metodología desde la infancia, pasando por primaria, siguiendo por secundaria y acabando
en la universidad. Quiero poner un granito de
arena en ese cambio.
Realizo desde hace años colaboraciones
puntuales en el movimiento infantil y juvenil
MIJAC. También colaboro como “clown hospitalario” en la Asociación SalutiClowns para
intentar dar otra calidad de vida a las personas que necesitan de una sonrisa en su día a
día en los hospitales.
Para mí ha llegado el momento de ser participe
del cambio social-político que estamos viviendo. Todo comenzó con el 15M, que me hizo reflexionar y movilizarme contra las injusticias
que veo a diario desde que llegué a nuestra
ciudad en el 2001. Por ello, quiero ayudar a
desarrollar el cambio que necesitamos junto a
todos/as los/as compañeros/as de SOM Gramenet, con la participación y ayuda de la ciudadania, y fomentando el trabajo en equipo.

“SOM com tu”. Amb aquest lema, SOM Gramenet va
entrar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
ara fa dos anys. Però no era tan sols un lema; era i és
una declaració d’intencions. Cap dels sis regidors de
SOM Gramenet “viu de la política”, perquè dependre-hi
provoca part de la falta d’honestedat de molts polítics
professionals. Per això, un dels compromisos de SOM
Gramenet va ser que els nostres regidors no podien fer
de la seva responsabilitat un privilegi. A més, vam renunciar al sou que ens pertocava com a grup cap de
l’oposició, així com a les dietes, a les places de pàrquing
i a altres privilegis. La nostra vocació és política només
en el sentit que treballem per fer de Gramenet una ciutat més justa en tots els sentits possibles, però no volem
viure de la política. Per això, vam decidir que els diners
que l’Ajuntament ens volia donar per ser el primer partit de l’oposició, es destinessin a projectes socials, una
decisió que vam fer saber al govern del PSC, que no ens
ha fet cas. No ha servit de res que els insistíssim perquè
dediquessin els diners als quals SOM renunciava a cobrir projectes i necessitats socials de la ciutat. Encara
no ens han donat cap resposta.
També hem batallat per aconseguir per a la ciutat
uns pressupostos més socials. Hem vist amb indignació
com el govern del PSC, valent-se d’una majoria “absolutista”, ignorava sistemàticament les nostres propostes
mentre dedicava gran part dels pressupostos a pagar
deutes econòmics fruit de la pèssima gestió duta a terme pel seu propi partit en un passat que no és tan llunyà com pretenen fer-nos creure. No volem oblidar el
Cas Pretòria i sempre estarem a l’aguait perquè no es
torni a repetir, tal com ho hem estat al Consell Comarcal del Barcelonès, on SOM, amb altres candidatures
alternatives d’esquerres, ha destapat irregularitats,
una qüestió que va ser notícia en nombrosos mitjans de
comunicació a principis d’abril d’aquest any.
Però no únicament la corrupció i la prevaricació
són exemples de mala praxi política. Moltes vegades,
SOM Gramenet ha denunciat una manera de fer política del PSC impositiva i prepotent, al marge de tot i de
tothom. Tant, que les forces polítiques d’esquerres de
l’Ajuntament vam abandonar un Ple en senyal de protesta fa només un parell de mesos. Perquè creiem que
guanyar unes eleccions no dóna a ningú carta blanca
per fer tot el que vulgui.
Tampoc creiem en l’acomodament en les butaques
del poder. Per això, un altre compromís clau de SOM
Gramenet és la rotació de regidors; cap regidor o regidora no pot estar més de dos anys consecutius exercint
el càrrec. De manera que, aquests mesos, els sis regi-

dors i regidores actuals seran rellevats pels altres sis
companys i companyes de SOM que eren els següents
a la llista de les passades eleccions municipals.
Avui més que mai, sabem que una altra manera de
fer política és possible, si hi ha voluntat real. Ens hem
valgut d’arguments contundents contra decisions que
considerem injustes. És el cas de la lluita per la municipalització dels serveis públics i contra la privatització;
més concretament, per municipalitzar el servei de neteja d’edificis públics de la ciutat. La gestió pública dels
serveis és un exercici d’ètica, coherència i responsabilitat política; un pas endavant per controlar millor els
diners de totes i per dignificar les condicions laborals
de les treballadores i els treballadors.

Així mateix, SOM ha presentat alternatives per millorar la ciutat, com la campanya Recooperem espais, a
fi de donar un ús social als nombrosos espais buits de la
ciutat. A més, ha presentat mocions en suport a causes
diverses, com Stop Mare Mortum, l’acollida de refugiats, les vagues d’ensenyament,
el tancament dels CIE, contra la
pobresa energètica, en favor de
les reivindicacions de SOS Gent
Gran, de la lluita LGTBI, de la
PAH, per aconseguir d’una vegada un parc de Can Zam verd
i frondós,... I el més important i
indispensable: SOM ha continuat (i continuarà) estant al carrer.
Perquè, per SOM, estar dins de
l’Ajuntament té sentit si alhora
s’està fora, en contacte amb la
realitat i el dia a dia de la ciutat.
SOM sempre lluitarà per transformar aquest sistema injust,
des de la ferma esperança que
un altre món és possible, i naturalment una Santa Coloma més
“Plens al carrer” és una iniciativa de SOM Gramenet per preparar els plens amb
justa per a tots i totes també.
les aportacions dels veïns i les veïnes.

SOM Gramenet és un moviment ciutadà
obert a tothom, fruit de molts veïns i veïnes
vinculades a les entitats de la ciutat, que té
com a objectiu fer una Santa Coloma més
justa, habitable, participativa i solidària, per
mitjà de la vida associativa, la mobilització
al carrer i la presència a l’Ajuntament, avui
com a primera força de l’oposició.

T’agradaria rebre el
butlletí electrònic de SOM
Gramenet?
T’agradaria ser afegit
al canal de WhatsApp
o Telegram SOM
Gramenet?
Envia’ns un correu amb
el teu nom i email (i el mòbil
si vols afegir-te als canals)
a info@somgramenet.cat

On ens reunim?
Espai obert Ca La Sisqueta
Avinguda Santa Coloma 104
Dimecres a les 20 h, quinzenalment
Grup municipal de SOM Gramenet
Ajuntament de dilluns a divendres
de 8.30 a 14.30 h i, a més, dilluns i
dimecres de 16.30 a 19 h.

618 17 37 34
info@somgramenet.cat
somgramenet.cat
Som Gramenet
@somgramenet
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Dos anys intentant
millorar la nostra ciutat
des de l’oposició

