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AMB TU, HO FEM POSSIBLE!
Teniu a les vostres mans el PROGRAMA ELECTORAL DE SOM GRAMENET, per al
mandat de 2019-2023.

El perquè del programa d’una candidatura
municipalista
Per a SOM Gramenet és vital demostrar que la política pot ser molt més valenta i engrescadora del que ens volen acostumades. Perquè Santa Coloma necessita, de forma
urgent, que garantim el dret a empadronar-se a tothom que hi viu i que promoguem polítiques per assegurar l’accés a un habitatge digne. Cal que plantegem un pla de xoc no
assistencialista contra la pobresa, que treballem la municipalització dels serveis públics.
Hem de repensar el model de ciutat que volem amb la implicació real dels veïns i les
veïnes i amb mecanismes de participació política i de decisió col·lectiva. En definitiva, cal
revisar el funcionament de l’Ajuntament i eliminar els privilegis i reduir sous i mandats que
s’autoadjudiquen els regidors i regidores.
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Construirem una ciutat feminista, on la perspectiva de gènere serà l’eix transversal que
tenyirà de lila a totes les polítiques, accions i projectes elaborats per l’Ajuntament. La
importància de Feminisme i Gènere en aquest programa es destaca perquè és el primer
punt que desenvolupem i és present a tots els apartats.
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SOM Gramenet vol fer una política radicalment democràtica, amb propostes de l’esquerra social i transformadora. La institució ha d’estar al servei de la ciutadania i no la
ciutadania al servei de la institució. Apostem per la mobilització i la lluita al carrer, per la
implicació en les lluites socials als barris. Però, ens cal ser presents a l’ajuntament per
poder canviar, des de l’arrel i desobeint les injustícies, les regles del joc i les polítiques
maldestres que s’han fet en els últims trenta anys a la ciutat. La radicalitat democràtica és
l’eix que fonamenta la pràctica política que vol SOM Gramenet portar a terme a la institució municipal i a la ciutat. Tanca el programa perquè és la nostra praxi i metodologia.

Un programa participatiu i obert
SOM Gramenet s’ha plantejat l’elaboració del programa electoral per a les municipals
de 2019 de forma participativa. Aquest document ha estat elaborat gràcies a Grups de
Treball que han treballat els diferents continguts i el debat autoorganitzat. Ha resultat
bàsic, també, l’escolta activa de diferents agents socials experts en determinats temes
i de veïns i veïnes. Tot aquest procés ha permès recollir les propostes, mesures i línies
estratègiques prioritàries que han de dirigir la gestió municipal al llarg del mandat 20192023.
El programa està conformat pels 7 eixos que entenem que formen part de l’ideari de
SOM Gramenet, i que allotgen diferents nivells de propostes (algunes amb mirades més
globals, d’altres més aterrades o concretes) totes elles necessàries i desenvolupades
amb l’objectiu de millorar els nostres barris i la vida de les nostres veïnes i veïns.
Considerem el nostre programa com a Codi Obert, en debat permanent amb els col·lectius interessats i persones que vulguin aportar reflexions i propostes concretes perquè
siguin integrades al programa i amb la intenció que, més enllà de la campanya i durant
tot el mandat electoral, segueixi sent una eina útil al servei de la ciutat.

Un programa alineat amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
Els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius aprovats fa 3 anys per la majoria de països de les Nacions Unides que signifiquen un conjunt
de propostes per una autèntica Agenda política universal de caràcter integral de cara al
2030.
Aquests objectius impliquen a tots els nivells des de l’internacional al local i a tota la
població del planeta, també a nosaltres a Santa Coloma de Gramenet. Per això, des
de SOM Gramenet els volem considerar en línia amb totes les propostes del programa
municipal, per fer-los aterrar i concretar-los a la nostra ciutat i entorn més proper.
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I.
FEMINISMES,
DONES I LGTBIQ+

PER FER-HO ENTRE TOTES, TOT
Des de SOM Gramenet estem decidides
a construir una ciutat feminista. És urgent
i imprescindible: els carrers ho demanen,
les dones ho volen, el món ho necessita.
A Santa Coloma patim el mateix
masclisme i les mateixes desigualtats de
gènere que a qualsevol indret del món
occidental heteropatriarcal. Però mai tot
és igual, i cal tenir present les necessitats
de les dones colomenques i del col·lectiu
LGTBIQ+ (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals, Queer i altres identitats).
La nostra ciutat és culturalment diversa,
plena de dones treballadores, de jubilades
amb pensions de misèria, de joves explotades que miren a un futur incert… treballem dins i fora de casa, amb la majoria de
la càrrega del treball domèstic i la criança
d’infants i la cura de la nostra gent gran.
Un treball que tothom necessita però que
està lluny de ser valorat com cal. Som
també dones que rebem sous insuficients
treballant al sector serveis i al tercer sector,
i som dones migrants sense papers que
alguns empresaris aprofiten per explotar,
dones que mai tindran una pensió, i si la
tenen serà injustament baixa. Som joves
que hem omplert les universitats, hi hem
arribat per quedar-nos, i estem decidides
a rebentar el sostre de vidre que limita el
nostre futur professional.
A Gramenet tampoc som lliures de prejudicis, discriminacions i LGTBIQ-fòbia.
Queda molt per fer perquè la llibertat

sexual pugui caminar pels nostres carrers
amb tranquil·litat, i que la diversitat de
gènere pugui expressar-se sense que
ningú giri el cap ni miri de reüll amb mals
pensaments. Cal visibilitzar i naturalitzar
totes les realitats en torn la diversitat
sexual i de gènere, i acompanyar en els
processos vitals d’infants, joves, adults
per garantir tota la dignitat i benestar
possibles.
A SOM tenim claríssim que la feina que
podem fer des del municipi per acabar
amb totes aquestes injustícies és infinita. Amb les ulleres liles i la perspectiva
de gènere immersa en totes les àrees de
l’Ajuntament podrem donar-li una volta de
180 graus, iniciant polítiques públiques
feministes. Farem del feminisme un eix
transversal en totes les accions, projectes
i propostes, de l’economia a l’urbanisme,
passant per la participació i l’educació.
Sabem que la Institució té els seus propis
límits; i tenim clar que són els moviments
socials i les organitzacions feministes de
base qui marquen el camí. És així que les
seguirem i farem a les dones colomenques partícips i protagonistes de totes
les polítiques públiques del nostre Ajuntament.
El món heteropatriarcal estarà en perill
sempre que lluitem des d’un feminisme
anticapitalista i interseccional, així que
aquí van algunes propostes de Som per
fer de Santa Coloma una ciutat feminista.
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CIUTAT FEMINISTA
1.

2.
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3.
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4.

Aplicarem la perspectiva de gènere
a totes les polítiques, accions i
projectes desenvolupats per l’Ajuntament. Construirem una ciutat feminista!
Farem possible el PAM a través
d’uns Pressupostos Municipals
Participatius amb perspectiva de
gènere i amb una mirada especial les
necessitats del col·lectiu LGTBIQ+,
on la ciutadania decideixi mitjançant
assemblees obertes territorials i per
barris les prioritats pressupostàries
de l’Ajuntament.
Establirem criteris de prioritat a
les subvencions a entitats per als
projectes que tinguin perspectiva de
gènere.
Regularem la publicitat i la propaganda a la ciutat: tolerància zero
amb la publicitat masclista, racista,
LGBTI-fòbica, islamòfoba o xenòfoba.

5.

Iniciarem un servei d’assessorament per a la creació d’empreses de
dones i persones trans per posar fi a
l’atur i la precarietat laboral, especialitzat en l’economia social i solidària.

6.

Municipalitzarem els serveis de
neteja, el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i la gestió de les Escoles
Bressol per dignificar les condicions
de treball de les treballadores.

7.

Aplicarem clàusules socials amb
perspectiva de gènere per a la
contractació pública.

8.

Introduirem criteris feministes en
ordenances fiscals i preus públics
dels diferents serveis i instal·lacions
municipals.

9.

Crearem plans d’ocupació amb
perspectiva de gènere. Incorporarem
la perspectiva de gènere en totes
les fases del procediment d’inserció
laboral i garantir una representació
equilibrada de dones i homes en els
programes i les actuacions que es
duguin a terme.

10. Establirem mecanismes perquè les
empreses hagin d’adoptar mesures
per diagnosticar i eliminar la bretxa
salarial i per fixar retribucions i
complements d’una manera transparent i amb perspectiva de gènere.
11.

Impulsar mesures que afavoreixin
la implantació de nous horaris que
permetin, en termes d’igualtat, el
desenvolupament professional i la
compatibilització de la vida laboral i
personal.

12. Impulsar l’elaboració de protocols de
prevenció de l’assetjament sexual,
assetjament per raó de sexe i orientació sexual a les empreses, per tal
d’eliminar les violències masclistes
i les LGTBI-fòbies al si del teixit
empresarial.
13. Implementarem plans urbanístics
amb perspectiva de gènere per
generar espais que promoguin la
igualtat des d’una perspectiva feminista. Treballarem per aconseguir
carrers segurs i espais de cura i
útils per a la vida en llibertat i amb
dignitat.

14. Fomentarem la creació artística de
dones i col·lectiu LGTBIQ+ programant a tots els espais municipals artístics, establint paritat en la
programació anual en tots els esdeveniments culturals municipals.
15. Crearem una residència artística
amb criteris de paritat.

21. Dotarem de més recursos econòmics i de personal al Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD),
amb condicions de treball dignes, i
ampliarem els serveis d’acompanyament a dones que pateixen violència
masclista.

16. Farem del Consell de Dones un espai
de participació vinculant i decisiu,
que serveixi de diagnòstic de necessitats i de propostes amb perspectiva de gènere on estiguin representades les dones de totes les edats i
tots els orígens.

22. Crearem un espai per acompanyar a
les dones (cis i trans) que exerceixen
la prostitució a la ciutat per tal que
coneguin els seus drets i els puguin
exercir. Serà un servei integral i ampli
on elles siguin les protagonistes i
decideixin com i en què volen ser
acompanyades.

17. Implementarem un pla de formació
i sensibilització dirigit al personal
municipal incorporant la visió de la
diversitat sexual i de gènere amb
especial atenció a la Policia Local.

23. Iniciarem un treball conjunt amb els
espais d’oci nocturn per elaborar
protocols
davant
d’agressions
masclistes coordinats amb els
serveis públics d’atenció.

18. Oferirem formacions gratuïtes sobre
gènere i igualtat a entitats del tercer
sector i al teixit associatiu de la
ciutat. Necessitem que les ulleres
liles siguin moltes i estiguin presents
a tota la ciutat.

24. Fomentarem la creació d’espais on
es faci xarxa i sororitat entre dones
i d’on puguin sorgir projectes que
siguin necessaris per a elles.

19. Realitzarem campanyes feministes
sobre temàtiques diverses dirigides
a tota la població i de forma sistemàtica sobre temes com l’assetjament sexual, la pressió estètica, la
violència masclista…
20. Crearem un servei d’atenció als
homes per prevenir la violència
masclista i acabar amb les actituds sexistes, on els homes que
ho desitgin puguin repensar la seva
masculinitat.

25. Crearem a través del Centre d’Informació i Assessorament a Persones
Estrangeres (CIAPE) un servei específic d’acollida per a dones immigrades on es donin a conèixer tots
els drets de ciutadania, recursos i
serveis de la ciutat.
26. Aplicarem els protocols de violència
masclista a les dones amb diversitat
funcional que pateixin aquestes situacions.
27. Realitzarem programes específics
per a reduir l’atur en dones amb
diversitat funcional.
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28. Oferirem a les escoles bressol i
escoles de primària recursos per
iniciar un projecte integral vinculat
a la coeducació amb tota la comunitat educativa (professorat, alumnat
i famílies) perquè esdevinguin agents
de transformació.
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29. Desenvoluparem un programa de
prevenció de la violència masclista
en l’adolescència amb tots els
agents educatius de la ciutat (Instituts, centres oberts, Mas Fonollar,
etc.).
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30. Elaborarem estudis d’usos del temps
per poder desenvolupar polítiques
en aquest camp. Utilitzarem eines i
metodologies no androcèntriques i
adaptarem els projectes de l’Ajuntament als resultats obtinguts.
31. Aplicarem el mandat legal de la
Llei orgànica 3/2007 i feminitzarem
les dades obtingudes dels estudis
realitzats per l’Ajuntament per tal de
conèixer com afecten les diferents
polítiques a les dones.
32. Crearem polítiques que afavoreixin
l’accés a l’habitatge per a famílies
monomarentals, ja que és en aquest
col·lectiu on la pobresa és més
acusada.
33. Aplicarem la perspectiva de gènere
a tots els projectes de salut mental i
addiccions.
34. Donarem suport econòmic als
equips esportius formats per dones
per reduir la desigualtat de gènere a
l’esport de base.
35. Aplicarem la perspectiva de gènere
en els projectes dedicats a la gent
gran per acompanyar a les nostres
dones grans i donar resposta a les
seves necessitats.

36.

Donarem prioritat a la perspectiva
de gènere com a instrument de
validació de totes les intervencions
en matèria de convivència que es
proposin.

37. Construirem una CIBA multiservei i
co-gestionada de forma participativa
on donar cabuda a totes aquestes
propostes feministes.
38. Treballarem per implementar en la
seva totalitat la moció aprovada
la legislatura passada per poder
demanar parades intermèdies en
totes les línies de bus que recorren
la ciutat després de la posta de sol
i no només en les línies nocturnes.

DIGNITAT I
LLIBERTAT PEL
COL·LECTIU
LGTBIQ+
39. Implementarem de forma efectiva
les mesures contra la discriminació
del col·lectiu LGBTIQ+ reunides a la
llei aprovada l’octubre del 2014 al
Parlament de Catalunya.
40. Programarem campanyes de sensibilització permanents per aconseguir
una vida digna i en llibertat de totes
les lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals, intersexuals i queer de la
nostra ciutat.
41. Crearem un servei integral d’acompanyament a víctimes de discriminació per raó de gènere i/o identitat
sexual.
42. Desenvoluparem
un
programa
específic d’acompanyament a les
persones transsexuals (infants i
adults).
43. Proporcionarem recursos pedagògics específics sobre diversitat sexual
i de gènere a escoles i instituts. Facilitarem recursos per a la formació del
professorat i de l’alumnat de tots els
nivells.

45. Dotarem de recursos i oferirem
formació sobre LGTBIQ+ a tècnics/
ques d’ocupació municipals i durem
a terme accions de sensibilització
a les empreses locals, comerços,
sindicats i comitès d’empresa, per
tal de posar fi a les discriminacions
en l’àmbit laboral.
46. Crearem un servei específic d’acompanyament integral a gent gran del
col·lectiu LGTBIQ+.
47. Farem de la CIBA un espai on també
tinguin cabuda totes les diversitats
d’identitats sexuals i de gènere.
Tindrem en compte la mirada a
la diversitat cultural i afavorirem la
creació d’espais comuns horitzontals on crear xarxa i apoderament,
coneixement mutu i col·laboratiu.
48. Atendrem les diversitats sexuals i
de gènere amb polítiques actives
d’ocupació i intermediació laboral
tot oferint suport tècnic a petites i
mitjanes empreses per a l’elaboració de plans i/o mesures d’igualtat
i no-discriminació. També sensibilitzarem a petites i mitjanes empreses
en matèria de no discriminació per
raó d’orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere
i emplaçarem a les empreses a
elaborar protocols específics d’ocupació per a persones trans.

44. Promourem que a les biblioteques
es visibilitzi la realitat de les persones
LGTBIQ+ i dels models de famílies
no normatives.
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II.
JUSTÍCIA SOCIAL

PER UNA VIDA DIGNA
Des de SOM Gramenet creiem en la
igualtat d’oportunitats per a tots els
membres de la societat però som conscients que estem molt lluny d’aconseguir que sigui un tret definitori del nostre
sistema social i polític. Tanmateix, com a
força transformadora que som, no ens
resignem i manifestem ben clar el nostre
compromís per arribar a una major justícia
social.
L’educació és un camp privilegiat per
promoure-la. La nostra aposta per
un sistema d’ensenyament amb prou
recursos per atendre la totalitat de la
població és una prioritat, alhora que el
nostre compromís amb el sistema públic.
Volem una escola pública al servei de
tothom, veritablement gratuïta, pública,
laica i catalana i estem convençuts que
des de l’ajuntament hi ha possibilitats
d’actuació per aconseguir-ho.
Com a l’ensenyament, l’accés universal a
una sanitat pública i gratuïta de qualitat
també és una prioritat. De fet, la nostra
acció política es basa en la defensa dels
drets socials i en una radicalitat democràtica inexcusable.
La igualtat comença quan tots els ciutadans tenen cobertes les necessitats bàsiques i, per això, arribar a la pobresa zero
als nostres barris és també una prioritat.
Massa sovint els ajuntaments han abdicat
de les seves responsabilitats en aquest
sentit i creiem que també en aquest
àmbit una altra manera de fer política
és possible. El dret a l’habitatge esdevé

aleshores quelcom bàsic i estarem (com
ja ho estem) amatents a les urgències
socials, ja que cal que el poder municipal,
el més proper al ciutadà, doni resposta a
les seves demandes més primàries.
La defensa de l’estat del benestar ens
porta a donar suport a la lluita de la Marea
Pensionista, a la nostra ciutat aquest col·
lectiu és gairebé un 24% de la població i
amb el grau de renda que tenim, suposa
un recurs imprescindible per viure amb
dignitat.
Volem una Santa Coloma oberta, solidària
i acollidora, amb ciutadans compromesos
i que es sentin orgullosos de viure-hi. Les
lluites veïnals de les generacions que ens
han precedit són la llavor d’aquesta Santa
Coloma socialment justa i a nosaltres ens
correspon actuar en conseqüència.
La convivència és l’estructura sobre la
qual es construeix construeix la vida
social a la ciutat. És necessària una bona
salut de la convivència per tal de desenvolupar la vida social a l’espai públic de
manera positiva i constructiva.
Els efectes de la crisi, les situacions de
pobresa i la manca de sortides, un mal
urbanisme, l’abandonament o buidatge
dels espais de trobada comunitaris als
barris, provoquen que la convivència es
visqui de forma conflictiva i que les comunitats es percebin abandonades per una
administració que no dóna solucions.
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POBRESA ZERO
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Ja s’ha demostrat que l’aplicació exclusiva de models punitius no milloren la
convivència ni disminueixin la percepció
de la població sobre inseguretat. Per a
nosaltres és imprescindible abordar de
forma transversal els conflictes, inherents
a qualsevol societat, i gestionar les situacions quotidianes que impedeix que
es visqui la ciutat de forma tranquil·la i
segura.
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Per això, la prevenció dels conflictes és
l’eina que diferencia un model de convivència d’altre. Nosaltres apostem per
accions que faciliten la posada en comú
dels conflictes per tal d’abordar-los amb
totes les persones implicades i des de
l’arrel. La prevenció significa anticipar-se
als riscos potencials i a les situacions de
conflicte, i fomentar la cooperació entre
les organitzacions, les entitats, els cossos
que tenen competències i el veïnatge.
Com sempre, la comunitat organitzada
i participant del seu desenvolupament,
amb el suport de l’Ajuntament, és la clau
per a construir una Santa Coloma de la
convivència.

49. Assegurarem la defensa dels drets
socials i necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, aigua, llum i
transport per a tothom. Negociarem
amb les autoritats supramunicipals,
bancs i empreses subministradores
per aconseguir aquesta cobertura.
50. Facilitarem que totes les famílies de
Santa Coloma surtin del llindar de la
pobresa. Acompanyarem als tràmits
per sol·licitar la renda garantida de
ciutadania i la resta d’ajudes àmbit
extramunicipal. Complementarem
mitjançant ajudes pròpies les necessitats bàsiques no cobertes de tota
la població.
51. Continuarem fent trinxera vers els
desnonaments a la ciutat. Donarem
un ferm suport a les famílies amenaçades de desnonament facilitant-los
serveis jurídics i de mediació, intercedint davant les entitats financeres,
donant-los ajuts d’urgència o un
reallotjament immediat a la ciutat si
fos necessari. L’Ajuntament cessarà
progressivament l’activitat amb els
bancs que desnonin. Anirem fins al
final i més enllà de les lleis per tal
d’assegurar una llar digna a les famílies que hi viuen a Santa Coloma.
52. Obrirem un Centre d’Emergències
Socials (CES), que doni sostre a les
persones sense llar i a les afectades
per la perduda d’habitatge. No esperarem més a la resta d’actors supramunicipals que tenen els seus propis
interessos i no es preocupen per les
vides de les persones.

53. Liderarem el treball comú amb la
Generalitat i la Diputació per tal d’implementar iniciatives de promoció
social amb les persones que reben
ajudes des de Benestar Social.
54. Promourem un programa transversal
de millora familiar amb la participació de Serveis Socials, Promoció
Econòmica, Joventut i Educació i
l’acció de totes les professionals i
els recursos existents (inclosos els
plans d’ocupació).
55. Optimitzarem la coordinació dels
equips de serveis socials bàsics
amb els centres oberts per millorar
l’atenció als menors.
56. Impulsarem els programes d’oci
i acompanyament a les persones
més vulnerables i dependents, tant
públics com del tercer sector.
57. Desenvoluparem programes comunitaris d’acció social als barris. Amb
el model comunitari aconseguirem
l’apoderament i la responsabilitat
de la població per tal d’assolir els
objectius de qualitat de vida i solidaritat que necessitem.
58. Orientarem i enfortirem les subvencions a les entitats socials que donin
suport als programes de serveis
socials deficitaris del municipi.
59. Assegurarem més presència d’educadors de carrer als barris.
60. Fomentarem la màxima participació
de les persones usuàries de serveis
socials en la gestió de les seves situacions i als recursos de suport.

61. Posarem especial cura als drets
dels professionals i de les persones
usuàries de serveis socials treballant a cada àmbit el Codi Deontològic Professional i la Carta de Drets i
Deures de les Persones Usuàries de
Serveis Socials.
62. Garantirem amb recursos la
formació, l’assessorament, la supervisió i el suport continuats a les
persones professionals d’aquest
sector, i respondrem a les seves
problemàtiques específiques fomentant una sensibilitat de classe, feminista i antiracista.
63. Millorarem l’accés i l’atenció de les
persones a tots els recursos de
Serveis Socials.
64. Farem efectiu l’empadronament
per a tothom que visqui a la ciutat.
L’empadronament és un dret indispensable per tal que tothom pugui
accedir als serveis municipals, a la
regularització, a l’atenció mèdica,
a la reagrupació familiar, a l’escolarització, a la Renda Garantida de
Ciutadania, etc.
65. Ens oposarem des de l’àmbit municipal als Centres d’Internament
d’Estrangers (CIE).
66. Treballarem per l’eliminació de les
“cicatrius” internes de la ciutat, les
barreres socials, que es dibuixen als
barris.
67. Donarem molta força a la lluita contra
el racisme des dels instituts, treballant la multiculturalitat, la participació de tothom en activitats col·lectives, les alternatives de lleure, etc.
Promourem campanyes que valorin
la interculturalitat i la convivència.
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HABITATGE
68. Posarem en pràctica un Pla d’habitatge Local que sigui real i respongui
a les necessitats de la població, que
inclogui les mesures per fer de l’habitatge un bé social i no un bé merament patrimonial o especulatiu.

76. Afavorirem la regularització de les
situacions d’habitatge precàries per
tal de fer efectiu el dret de tothom a
un habitatge digne segon les seves
necessitats. Oferirem vies d’harmonització dels drets, posant sempre a
les persones al centre.
77.

69. Augmentarem el parc públic d’habitatges de lloguer social. Tenim la
voluntat política i realment es poden
dedicar els diners per ampliar aquest
parc públic i atendre les necessitats
de les persones.
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70. Enfortirem totes les mesures per
treure al mercat l’habitatge privat
buit. Incentivarem el lloguer assequible i social format amb els pisos
de grans tenedors que estan desocupats i penalitzarem fiscalment a
qui els mantingui tancats.

13

71. Oferirem ajudes per a la rehabilitació
d’habitatges amb criteris d’eficiència
energètica, aïllament i seguretat.
72. Farem tot el que sigui necessari per
evitar la pèrdua de l’habitatge per
part de les famílies en risc de desnonament.
73. Previndrem l’aparició d’infrahabitatge. Farem rehabilitació de l’infrahabitatge existent i accions d’arranjament subvencionats públicament.
74. Aplicarem amb celeritat les lleis
que afavoreixen la protecció de
les persones vers la voracitat dels
mercats especulatius de l’habitatge.
75. Ens unirem a les plataformes supramunicipals que reivindiquem una
Llei d’Arrendaments Urbans amb un
topall al preu dels lloguers. L’habitatge és una necessitat, mai un luxe.

Obrirem recursos de suport als
sectors més vulnerables i sense
recursos: ajudes especials a l’habitatge, equipaments col·lectius
i comunitaris. Pararem especial
atenció a les persones adultes que
pateixen problemes de salut mental
i addiccions. Tal com fan les ciutats
amb sensibilitat social, apostarem
perquè les persones gaudeixin d’una
llar sense que la seva fragilitat sigui
un impediment.

78. Fomentarem l’ús compartit dels
habitatges. Més enllà de la capacitat
de les persones per llogar un habitatge, la convivència entre persones
grans i joves que s’emancipen pot
esdevenir en un suport mutu amb
les necessitats dels dos col·lectius.
79.

Impulsarem una moratòria de la
construcció de nous edificis d’habitatges als barris amb més densitat
de població fins que es resolgui
l’excés d’habitatge buit.

80. Executarem de forma immediata la
llei 24/2015.
81. Treballarem perquè a les noves
construccions es dediqui un 30%
dels habitatges a habitatge públic i
social.

EDUCACIÓ
82. Promourem iniciatives educatives
basades en l’aplicació de valors
democràtics i participatius en totes
les fases educatives vinculant la vida
política i social ciutadana amb l’educació reglada.
83. Convertirem el Consell Escolar Municipal en un veritable fòrum de participació per tota la comunitat, des
de les escoles bressol, escoles d’infantil i primària, secundària, escoles
d’adults, d’idiomes i d’Educació
Especial.
84.

Fomentarem iniciatives en coeducació a tots els nivells i àmbits
educatius.

85. Posarem a disposició de la ciutadania els espais municipals com els
patis de les escoles i instituts per ús
extraescolar amb la implicació de
les associacions de veïns i veïnes i
les Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) dels barris en la
seva gestió.
86. Fomentarem la formació continuada
en tots els agents educatius públics.
87.

Facilitarem els recursos i les
ajudes necessàries als alumnes
amb necessitats específiques de
suport educatiu (NESE). Aquest
suport, com a foment de la igualtat
d’oportunitats i la inclusió d’aquests
alumnes, es fa extensiu a totes les
etapes educatives.

88. Fomentarem el respecte per la diversitat cultural i religiosa com a font de
riquesa per a la nostra ciutat. Per
això, des de l’Ajuntament practicarem una ètica laica basada en els
valors universals.
89. Promourem un programa als centres
educatius, que fomenti la conscienciació social, la solidaritat i l’educació envers la diversitat funcional.
90. Promourem la planificació del mapa
educatiu amb la participació de tots
i totes les agents que formen la
comunitat educativa, dins el projecte
de creació del Llibre Blanc (Cultura i
Ensenyament).
91. Apostarem per un model en què
els diferents serveis municipals estiguin coordinats eficaçment per a
respondre a les necessitats de la
comunitat educativa.
92.

Millorarem la informació que reben
les famílies sobre els diferents ajuts
als quals poden accedir.

93. Ampliarem les beques menjador,
de manera que cap infant no es
quedi sense dinar. Per a les famílies
amb més dificultats, obrirem alguns
menjadors escolars al llarg dels
períodes de vacances. Garantirem
aquest aspecte durant tot el període
d’escolarització.
94. Garantirem el bon funcionament del
sistema de beques per a activitats
extraescolars i casals d’estiu.
95. Posarem en marxa un pla de renovació i millora dels centres educatius.
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96. Donarem suport a les iniciatives
de les Associacions de Famílies
d’Alumnes (AFA) i les Associacions
de Famílies d’Infants (AFI), de posada
en marxa d’activitats extraescolars
adreçades a infants sense recursos
econòmics i/o amb risc d’exclusió
social i connectarem les seves activitats amb altres entitats de la ciutat.
97. Promourem l’elaboració i implementació de programes d’acollida
i suport a les famílies i alumnes
nouvinguts en el marc educatiu.

Programa electoral participatiu 2019-2023 — JUSTÍCIA SOCIAL

98. Fomentarem la socialització i reutilització de recursos materials
mitjançant les AFA. I mantindrem la
subvenció de llibres i altres recursos
educatius.
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99. Municipalitzarem els serveis de
les Escoles Bressol o farem que la
gestió sigui mitjançant cooperatives
especialitzades en serveis educatius
i sense ànim de lucre.
100. Elaborarem el Pla de Petita Infància,
amb un mapa de recursos a tots els
barris de la ciutat, en coordinació i
intervenció conjunta dels departaments d’Educació, Benestar Social
i Salut. Fomentarem principis de
criança natural.
101. Incrementarem les places en les
escoles bressol i promourem la
creació de nous centres per donar
resposta a la demanda existent.
102. Garantirem la prestació de la jornada
laboral completa del personal Tècnic
d’Educació Infantil (TEI). En aquest
sentit, ens comprometem a complir
les ràtios adult-infant per tal de
garantir el suport educatiu alhora
que el foment de la paritat de gènere
tant com sigui possible.

103. Dintre del marc horari, revisarem
i tindrem en compte les hores de
planificació, disseny i elaboració del
Projecte Educatiu, per garantir la
qualitat del Servei.
104. Prioritzarem el suport individualitzat
a les NESE.
105. Garantirem l’accés gratuït a l’Escola Bressol amb taxa única anual
en concepte de material, matricula i
AFI.
106. Demanarem
al
Departament
d’Educació que posi fi, de manera
progressiva, als concerts d’escola,
en la nostra línia de compromís amb
l’ensenyament públic.
107. Exigirem a la Generalitat de Catalunya que el concert amb les escoles
de titularitat privada contempli l’ideari
propi de l’escola pública, laica i catalana i que siguin revisables.
108. Promocionarem mesures d’acompanyament i tutorització per aquells
joves que, en arribar als 16 anys, no
han graduat en ESO i deriven cap a
un Programes de Formació i Inserció
(PFI), per tal de donar continuïtat a
la seva formació/professionalització
i garantir-los una entrada en el món
laboral.
109. Prioritzarem els projectes artístics
i culturals als centres educatius.
Connectarem l’educació amb els
recursos culturals de la ciutat i aproparem els infants i joves d’una forma
directa a la cultura, les humanitats i
les arts.

110. Exigirem al Departament d’Educació
la construcció de l’escola Santa
Coloma, que substitueixi els mòduls
actuals per tal de garantir unes infraestructures adients a tota la comunitat educativa.
111. Demanarem al Departament d’Educació l’ampliació de recursos i
personal dels diferents Serveis
Educatius presents a la ciutat, per
tal de donar suport a l’alumnat amb
NESE, tant per dificultats d’aprenentatge com altes capacitats.
112. Reclamarem a la Generalitat que
adeqüi l’oferta a la demanda respecte
els Cicles Formatius de Grau Mitjà
(CFGM), amb la finalitat que els i les
joves de la ciutat no hagin de marxar
fora del municipi a estudiar.
113. Completarem l’adaptació de totes
les instal·lacions escolars amb l’objectiu de facilitar la inclusió de les
persones amb diversitat funcional.
114. Treballarem i establirem convenis per
la presència d’estudis universitaris a
la ciutat hi impacti positivament.
115. Crearem beques d’estudis superiors pels universitaris i universitàries
colomenques per accedir als seus
estudis a canvi de la realització de
projectes de ciutadania i de treball
comunitari.
116. Revisarem de forma acurada el Pla
Educatiu d’Entorn (PEE) i li donarem
un fort impuls per tal que doni
resposta i aculli a tots i totes les
agents educatives i les seves relacions i integració a la xarxa municipal.

117. Revisarem i actualitzarem el registre
d’agents educatius en l’entorn municipal (associacions, ONG, centres
de dia, projectes educatius, etc.).
118. Promocionarem el consistori infantil,
fòrum de discussió i aportació
d’idees dels infants per fer una ciutat
més amable amb les nenes i els
nens.
119. Impulsarem un projecte de famílies-guia, en què unes famílies acompanyen d’altres que acaben d’arribar
als centres educatius, en benefici de
la cohesió social.
120. Establirem convenis amb les diferents entitats de diferents àmbits
perquè els i les alumnes participin
de la vida de la ciutat i concedirem
una atenció especial a les famílies
migrants i amb NESE.
121. Potenciarem l’educació en el lleure
en tots els seus àmbits: esplais,
casals infantils i juvenils, colònies i
afavorirem les activitats per a infants
a les places i carrers de la ciutat per
tal de transmetre valors culturals i
socials.
122. En el marc d’una optimització i
ampliació dels recursos educatius
de la ciutat, promourem la creació
d’una Escola de Famílies, per
afavorir la implicació de les famílies
en el procés educatiu.
123. Ampliarem l’horari nocturn d’estudi a les biblioteques de la ciutat i
els equipaments juvenils en època
d’exàmens.
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124. Donarem ple suport a la formació
d’adults, optimitzant els recursos ja
existents. Alhora que afavorirem la
seva visibilització, per tal de garantir
que arribi a tota la població. Garantirem la formació d’adults migrants
i fomentarem la inclusió a la vida
social i cultural de la ciutat.
125. Facilitarem a les famílies nouvingudes la fluïdesa en la comunicació
amb tota la comunitat educativa, a
través de tots els recursos necessaris (traducció, intèrprets i documentació).
126. Control de la planificació i escolarització als centres sostinguts amb
fons públics.

Programa electoral participatiu 2019-2023 — JUSTÍCIA SOCIAL

127. Foment de la matrícula als centres
públics amb campanyes contundents i visibles.
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128. Ens oposarem frontalment al tancament d’aules al·legant baixa demografia i proposarem al Departament d’Educació la disminució del
nombre d’alumnes per aula a l’escola pública.
129. Impulsarem, amb la comunitat
educativa, els programes d’activitats
d’educació social als centres educatius en horari extraescolar.
130. Facilitarem la realització de pràctiques d’Educació Social de la UNED
a projectes municipals i del tercer
sector.

SALUT I SANITAT
131. Treballarem per revertir la privatització i les retallades que han sofert
els Centres d’Atenció Primària
(CAP) de la ciutat i millorarem aquelles instal·lacions més antigues i
malmeses.
132. Exigirem als organismes responsables la millora de les instal·lacions
del Carrer Major i que esdevingui
el Centre d’Urgències i Atenció
Primària (CUAP) de Santa Coloma.
133. Constituirem un Consell Municipal
de Salut, en el qual hi participin
membres del Departament de Salut,
els grups municipals de l’Ajuntament, representants dels treballadors i treballadores dels diferents
centres sanitaris i els veïns i veïnes.
Els objectius d’aquest Consell Municipal seran, prioritàriament, elaborar
un Pla Municipal de la Salut, impulsar
els consells de salut per barris o
districtes i crear un Observatori de
la Salut que impulsi programes
d’anàlisi i diagnòstic de l’estat de
salut de la població. També desenvoluparà programes d’intervenció
comunitària fomentant la relació
entre serveis socials, centres educatius, centres de salut i teixit associatiu, posant èmfasi en la participació
dels mateixos ciutadans per tal de
detectar i abordar els problemes i
necessitats de la comunitat, amb
l’objectiu de millorar l’estat de salut,
la qualitat de vida i el benestar social
de la població.

134. Fomentarem el dret a la cobertura sanitària, pública, universal i
gratuïta a totes les veïnes i veïns
de Gramenet, sense exclusions,
tot garantint més enllà de l’atenció
sanitària urgent, l’atenció sanitària
integral. Implementarem campanyes
informatives dirigides a la població
nouvinguda i als professionals sanitaris per a fomentar els seus drets en
les diferents llengües que conviuen a
la ciutat.
135. Impulsarem la creació d’un centre
integral de Salut Mental tot oferint
espais municipals cèntrics i adients.
136. Vetllarem pels drets dels treballadors i treballadores de la sanitat que
sovint supleixen o pal·lien els efectes
de les retallades.
137. Elaborarem un programa participatiu
integral per a reforçar la salut mental
als barris que posarà una especial
atenció entre la població infantil i
juvenil, tot implementant accions
d’educació emocional a escoles i
instituts.
138. Treballarem per millorar l’atenció i
dotar de més recursos els serveis
de salut mental, posant a l’agenda
ciutadana una atenció digna i
moderna.
139. Demanarem a la Generalitat l’ampliació de la xarxa de mediadors
interculturals i treballadors socials a
tots els CAP que puguin ajudar en
la detecció de problemes socials i
sociosanitaris i en la resolució de
conflictes assistencials i socials a
causa de les diferències culturals o
lingüístiques.

140. Promourem el suport social i la
qualitat de vida a les persones en
situació de malaltia avançada i de
final de la vida.
141. Elaborarem un programa educatiu
de prevenció de l’obesitat, donant
especial atenció als casos d’obesitat
infantil mitjançant campanyes de
conscienciació impartides als CAP,
centres educatius, etc.
142. Fomentarem i facilitarem una vida
autònoma i independent a les
persones amb diversitat funcional
i/o afectades per una malaltia mental
per tal que puguin tenir control de les
seves vides, accedir a les mateixes
oportunitats i tenir llibertat d’elecció
sobre la seva vida mitjançant ajuts
a l’autonomia personal i el foment
de la creació d’ocupació i inserció
laboral i la lluita contra l’atur i la
precarietat: impulsarem els Serveis
d’Integració Laboral (SIL) per afavorir
la inclusió i impulsarem el Programa
d’Inserció Laboral (PIL) específic per
a les persones afectades per malalties mentals.
143. Reforçarem els programes de
prevenció de les drogodependències, donant-los més rellevància
pública i una inversió major. Obrirem
una finestra a l’atenció de les situacions de fragilitat de diferents col·lectius, amb el suport municipal necessari davant d’altres administracions.
144. Limitarem les màquines expenedores d’aliments als equipaments
públics a menjar i beure saludables.
145. Fomentarem la creació d’equipaments de gimnàstica a l’aire lliure
(parcs i places).
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DEFENSA DELS
DRETS HUMANS
146. Treballarem per al reconeixement i la
cobertura legals dels drets de totes
les persones que viuen a la ciutat.
147. Farem de Santa Coloma de
Gramenet una ciutat lliure de violències.
148. Farem efectiu l’empadronament
per a tothom que visqui a la ciutat.
L’empadronament és un dret indispensable per tal que tothom pugui
accedir als serveis municipals, a la
regularització, a l’atenció mèdica,
a la reagrupació familiar, a l’escolarització, a la Renda Garantida de
Ciutadania, etc.
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Continuarem treballant per tal
d’evitar l’exclusió i el rebuig de l’espai
públic urbà pel fet de pertànyer a
qualsevol col·lectiu. Farem política
activa vers l’estigmatització que
suposa la mirada desconfiada cap a
l’altre, la seva segregació i exclusió
pel fet de considerar-lo diferent.

150. Donarem suport a la Taula de Drets
de la Ciutadania i a la resta d’espais
de coordinació de la societat civil
organitzada que es preocupen per
la millora de les persones i la dignitat
de les seves vides.
151. Donarem suport i protagonisme als
espais de mediació i de resolució
pacífica de conflictes i a les campanyes pel desarmament, els drets
humans i la superació de la injustícia
i l’explotació.

152. Reconeixerem la diversitat cultural
com un factor enriquidor per a la
ciutat.
153. Promourem els valors democràtics
i participatius entre els infants i el
jovent des dels plans d’actuació de
totes les àrees.
154. Reforçarem la nostra participació en
les xarxes de municipis i organitzacions com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Xarxa
d’Alcaldies per la Pau, Ciutats pels
Drets Humans i altres.

CIUTAT
ACOLLIDORA I
COOPERACIÓ
155. Desenvoluparem el Pla Director
de Cooperació i Educació per a
la Transformació Social i acomplirem els compromisos acordats en
matèria de refugiats.
156. Promourem la feina de priorització
dels projectes als quals l’Ajuntament
dóna suport des del Consell de
Cooperació i Solidaritat.
157. Impulsarem la cooperació internacional al desenvolupament i l’ajuda
humanitària d’emergència a les
àrees prioritàries com el Sàhara
Occidental, Sahel, Palestina, regió
Andina, Centreamèrica i ciutats
agermanades.
158. Prioritzarem els programes d’educació per la pau, drets humans i
promoció de la solidaritat, especialment entre els infants i joves.

159. Millorarem la presència pública i les
eines de comunicació de les entitats
i les Organitzacions No Governamentals (ONG) per tal de donar-les
més visibilitat.

166. Promourem l’especialització de la
Policia Local en rols de mediació. La
millora formativa dels i de les professionals en el vessant assistencial i de
resolució de conflictes.

160. Crearem un espai transversal de
professionals i ONGs per tal de reflexionar en comú i proposar línies de
treball que englobin Cooperació,
Drets Humans, Convivència i d’altres
àrees. Aquest espai és necessari per
connectar els objectius generals i fer
una política veritablement transformadora per a la ciutat.

167. Avançarem cap a una Policia Local
de proximitat, integrada als barris,
amb la dotació necessària per tenir
la presència objectiva necessària als
espais públics.

CIUTAT OBERTA

168. Crearem un programa de treball en
benefici de la comunitat municipal
per als menors sancionats per incivisme. Commutarem les multes per
treballs educatius i de reparació
comunitària.

161. Enfortirem la Xarxa de Valors i altres
programes comunitaris, de forma
que tinguin més capacitat de treball i
més incidència en la població.
162. Promourem
el voluntariat entès
com a element complementari amb
una doble funció: suport a les polítiques públiques d’acompanyament
i instrument per a la recuperació de
l’autoestima i de les capacitats d’inclusió.
163. Dissenyarem programes específics
adequant-los a les necessitats de
convivència de cada barri.
164. Farem una recollida d’informació
a les comunitats de veïns i veïnes,
i proposarem accions de millora a
curt termini.
165. Potenciarem el treball conjunt entre
les entitats socials i l’Ajuntament per
tal d’atendre les necessitats socials
dels col·lectius i les persones de
cada barri.
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III.
CIUTAT VERDA

PER UNA CIUTAT ON VIURE
Els éssers humans i les comunitats en
general han de trobar en la ciutat les
condicions per la seva realització social,
cultural, ecològica, econòmica i política. Tradicionalment en la planificació
moderna de les ciutats s’ha donat rellevància a la mobilitat dels vehicles, infraestructures, ... i ara és el moment d’incorporar la vida quotidiana de la ciutadania,
de posar la vida al centre i veure com els
seus barris poden incloure aquesta nova
mirada.
Per al bon funcionament de la ciutat són
necessaris recursos energètics i materials (energia, aigua, aliments, ...) que
s’han d’importar, ja que no és possible
assistir als 120.000 habitants amb els
recursos propis. Dit això, cal una transformació radical de la concepció actual de
les ciutats, com ara Santa Coloma, que
implica assumir els seus límits biofísics,
és a dir, que els recursos són limitats i,
per tant, els hem de gestionar molt millor.
Un urbanisme amb perspectiva global ha
de posar el focus en el coneixement dels
processos de vida dels diferents col·lectius, recercant la manera de donar suport
a les necessitats diàries i, alhora, ser
respectuosos amb els ecosistemes. Això
implica un canvi de model conceptual, ja
que el creixement econòmic tal com l’hem
conegut, està arribant al seu fi i entrem en
una nova etapa definida com a decreixement, és a dir, hem de posar límits a un
sistema del «sempre més» que ha creat
una gran desigualtat social, humana i un
esgotament dels recursos natural.

El canvi climàtic o el pic del petroli és
una realitat que ens obligarà a reduir el
consum energètic, i cal pensar cada
actuació sota aquest escenari de canvis
graduals, realitzant propostes resilients
que tinguin la capacitat de respondre a
les crisis i als canvis de manera proactiva,
preventiva i creativa per reduir les vulnerabilitats ecològiques, socials o econòmiques de les persones.
Treballem per recuperar la sobirania dels
recursos, com ara la municipalització
de l’aigua o dels serveis de neteja, la
reducció dels residus, l’autosuficiència
energètica, ....
Quan al medi ambient, ens reafirmem
en el «Pensa Global, Actua Local» i la
nostra acció incideix en oferir propostes
locals als grans problemes que enfronta
la Terra: contaminació de l’aire, l’aigua i el
sòl; sobreexplotació de recursos (pesca,
mineria, ...); migracions massives;
Per aquests motius ens hem plantejat
uns criteris que ens ajudin a definir quin
grau i tipus de benestar desitgem i, per
començar, volem contestar les següents
preguntes sota la premissa que el canvi
climàtic és una realitat a la qual cal fer
front:
-- Quins serveis necessitarem?
-- Com aconseguirem un major equilibri
mediambiental?
-- Com administrarem els recursos
sostenibles d’acord a la població
actual i futura?
-- Com modificarem la trama urbana de
la nostra ciutat?
-- El decreixement és una eina de futur?
22

PER UN
URBANISME AMB
PERSPECTIVA DE
GÈNERE
Lluitem per un urbanisme inclusiu que
posi al centre als individus i als col·lectius que formen part de la ciutat, fer-ho
amb perspectiva de gènere és la nostra
obligació. Pensar la ciutat en tota la seva
complexitat i diversitat per desenvolupar
eines que afavoreixen una igualtat d’oportunitats reals per a tots els seus habitants.
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L’urbanisme...
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-- Ha de ser sostenible: Un urbanisme
que fomenti la regeneració dels barris
i la rehabilitació dels edificis, que posi
al centre la cura dels ecosistemes en
què vivim i sigui respectuós amb els
recursos naturals existents.
-- Ha de ser interdisciplinari: Un urbanisme que a l’hora de planificar o fer
projectes integri els coneixements
d’àrees tan diverses, com l’arquitectura, la biologia, la sociologia, la
història, el paisatge, ...
-- Ha de ser participatiu: La ciutadania
ha de ser part de la presa de decisions de qualsevol projecte sobre el
seu espai quotidià que permeti alhora,
recollir el coneixement acumulat pel
veïnat, i la implicació i negociació col·
lectiva (cogestió) sobre el projecte.

-- Ha de ser transparent i compartit:
La informació ha de ser accessible a
tots els implicats.
-- Ha de ser modificable: S’han de
preveure les necessitats i requeriments canviants al llarg de la vida del
projecte.
-- Ha de ser acollidor: Els espais públics
reuneixen una barreja de funcions
(jugar, comprar, fer vida social o tenir
cura), i de serveis (places, jardins,
escoles, centres sanitaris, centres
cívics, ..). Es bàsic que sigui inclusiu,
acollidor, llegible, continu, segur i
accessible.
-- Ha de permetre el lleure: El joc a l’aire
lliure té un paper destacat en la salut
i el desenvolupament dels infants i
adolescents i en la millora de la vida
comunitària del conjunt de la ciutadania.
-- Ha de facilitar l’arrelament: La ciutat
inclusiva fomenta les xarxes socials,
l’apropiació temporal, i els espais
d’estada, de trobada i de joc. L’apropiació de l’espai per part d’un teixit
social viu fomenta la cura comunitària, la socialització de les tasques
de sosteniment de la vida i el control
informal.

URBANISME I
ESPAI PÚBLIC
URBÀ
169. Elaborarem un pla integral d’intervenció a cada barri que permeti la
recuperació de la qualitat de l’espai
públic, i promogui l’activitat social,
cultural i comercial, sempre amb
perspectiva de gènere.
-- Ha de dignificar l’edificació: No es
pot separar l’edifici del carrer. Les
plantes baixes posen en relació la
cosa pública i la cosa privada, i per
això els espais oberts al carrer i
transparents faciliten aquest paper.
La diversitat de funcions en aquestes
plantes baixes, des de comerç de
proximitat fins a equipaments, ajuda
a facilitar les tasques quotidianes.
-- Ha de promoure l’autonomia: Ser
accessible a tots els col·lectius, els
infants, les persones amb diversitat funcional o la gent gran que els
permeti moure’s de manera independent en la realització de les tasques
quotidianes.
-- Ha d’atendre a la seguretat: Amb
iniciatives encaminades a afavorir
la presència de dones en tots els
espais públics com a forma d’empoderament, dissenyant espais urbans
amb la participació de les dones
que augmentin la seva percepció de
seguretat: bona visibilitat, bona il·luminació, concurrència de persones,
control informal i oportunitat de
demanar ajuda.

170. Impulsarem un planejament urbanístic participatiu que resolgui les
necessitats del veïnat enfront d’interessos privats i especulatius.
171. Farem la revisió integral i participativa del PERI Santa Coloma Vella II.
172. Farem un pla participatiu per l’activació dels espais buits (equipaments, solars, locals, habitatges) en
desús, que contempli usos temporals i propostes d’usos definitius de
consens amb les necessitats de la
ciutat.
173. Donarem sortida als forats urbanístics de la ciutat com són el sector del
parc Moragues tancat per les obres
inacabades de l’aparcament, el solar
del xamfrà del passeig Llorenç Serra
i l’avinguda Francesc Macià, el solar
del carrer Lepanto amb el carrer del
Rellotge, els dos solars del carrer
Julia Romera, les naus abandonades del passeig de la Salzereda i
molts altres solars i espais en desús
i abandonats de la ciutat.
174. Impulsarem la rehabilitació d’habitatges i d’equipaments municipals
per implantar-hi mesures d’habitabilitat, accessibilitat i ecoeficiència.
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175. Limitarem l’alçada de noves edificacions en funció de l’entorn.
176. Elaborarem plans d’equipaments
i béns comuns per barris amb la
plena participació dels veïns i veïnes.
177. Potenciarem un model urbà distribuït
que defineixi centralitats comercials
i de serveis a cada districte o barri,
afavorint els serveis de proximitat.
178. Reservarem l’espai públic per a usos
comunitaris. Restringirem els usos
privatius de l’espai públic: terrasses,
aparcament, etc.
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179. Defensarem el patrimoni de la ciutat
realitzant inventaris de sòl públic
municipal i projectem usos futurs i
inversions. Treballarem per la preservació, conservació i divulgació del
patrimoni històric.

25

180. Farem participar la població en el
debat i definició del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU) impulsat per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
181. Sol·licitarem a Ministeri de Foment
del soterrament de la B-20, fins al
pont d’entrada a Torribera.
182. Garantirem l’accessibilitat del mobiliari urbà: bancs, papereres, fonts,
fanals, jocs infantils, etc.
183. Mantindrem les fonts públiques
d’aigua potable així com augmentarem el nombre de lavabos públics.
184. Regularem l’edificació privada en
solars de propietat pública.

ESPAIS NATURALS
I MEDI AMBIENT
185. Finalitzarem el Parc de Can Zam per
tal que esdevingui definitivament el
parc verd i frondós que mereix Santa
Coloma, tal com ja es va decidir
transversalment el 2006 i com s’ha
reafirmat en el pseudoprocés participatiu sobre el parc.
186. Augmentarem la fita de verd dels 5,7
m2/habitant actuals a la recomanada d’entre 10 i 15 m2 de verd per
habitant.
187. Impulsarem el consum de proximitat i ecològic. Implementarem un
programa contra el malbaratament
alimentari a les escoles i espais de
restauració de la ciutat.
188. Millorarem la biodiversitat de parcs,
jardins i espais verds, augmentant la
presència d’espècies autòctones.
189. Cuidarem la Serra de Marina, en
coordinació amb els municipis veïns
amb els quals la compartim, com
l’espai vital que és. Farem gestió
forestal i manteniment. Protegirem
les zones degradades i potenciem la
presència d’espècies de flora i fauna
autòctones. Senyalitzarem i delimitarem els usos dels camins i senders
pel que fa al trànsit rodat, bicicletes i
persones a peu, i limitarem el trànsit
rodat en els camins.
190. Protegirem els espais limítrofs de la
Serra Marina i de les àrees periurbanes delimitant-ne els usos i definint la relació entre l’espai natural i
l’espai urbà.

191. Establirem de corredors biològics
que interconnectin les àrees naturals
i també les àrees verdes urbanes i
periurbanes. Revisarem el pla “Pinta
Verda”.
192. Revitalitzarem els espais d’horts
urbans comunitaris.
193. Crearem un pla pedagògic que
englobi els diferents vessants de
l’Educació Ambiental consistent en
tallers i suport a l’aula que pugui ser
ofert a través del Centre d’Educació
Ambiental Ecometròpoli a escoles i
instituts de la ciutat.
194. Afavorirem el lleure compromès
amb el coneixement naturalístic per
gaudir dels espais naturals.
195. Treballarem per a la millora de la
qualitat de l’aire, el sòl i l’aigua.
Farem un registre dels principals
contaminants per tal d’informar a
la població més vulnerable i oferir-li
pautes d’autoprotecció quan es
produeixin episodis de contaminació
ambiental.

MOBILITAT
196. Definirem el trànsit de vehicles per
la ciutat en diversos sectors a l’interior dels quals els vehicles tinguin
restringit el pas.
197. Definirem zones urbanes d’atmosfera protegida a tots els districtes
amb una zona de vianants en cada
districte, ampliable els caps de
setmana.

198. Amb la diagnosi realitzada quan a la
mobilitat de les persones amb diversitat funcional a la ciutat, redactem
un Pla d’Accessibilitat Universal i
elaborem un mapa de necessitats
de senyalització per a població amb
necessitats especials (invidents,
TEA...).
199. Millorarem l’accessibilitat als equipaments públics. Identificarem els
espais i establiments d’accés públic
com botigues, bars, restaurants...
que disposin d’itineraris accessibles
per informar mitjançant logotips a la
porta d’accés.
200. Adaptarem definitivament els edificis
escolars a les necessitats d’accessibilitat de l’alumnat amb discapacitat.
201. Mantenim i ampliem les voreres per
facilitar la mobilitat dels vianants.
Promovem itineraris per vianants
amples i accessibles, per a caminar
i córrer. Fomentarem la introducció i
consolidació dels Camins Escolars
Segurs a la ciutat.
202. Potenciem el transport públic
col·lectiu avaluant les necessitats no resoltes de la població de
Santa Coloma. Alhora defensem la
reducció de les tarifes del transport
públic i ens hi oposem a la privatització que significa la T-Mobilitat.
203. Potenciem la mobilitat sostenible i el
transport no contaminant (bicicletes,
patins, ...), desplegant una xarxa
que connecti tots els barris i principals equipaments de la ciutat, amb
continuïtat a la conurbació i municipis veïns.

26

204. Desenvolupem un pla per adequar
els carrers a una circulació segura
de bicicletes i vianants i treballem
perquè la reforma de qualsevol
carrer de la ciutat incorpori una
solució efectiva per al trànsit segur
de bicicletes....
205. Reduïm de la velocitat màxima
permesa a tota la ciutat a 30 km/h,
per fer-la més segura al trànsit de
bicicletes i al conjunt de la població.
206. Treballem per la connexió del metro
de Fondo amb Badalona.
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SOBIRANIA DE
RECURSOS
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207. Impulsem l’Estratègia Residu Zero.
Ens marquem com a objectiu
produir menys de 100 kg/hab/any
de rebuig. Iniciem un pla de recollida
selectiva porta a porta progressiu
i participatiu, per tal d’assolir les
quotes de reciclatge que imposa la
Unió Europea a partir de 2020.
208. Ens oposem a la Molt Alta Tensió
(MAT), ara i sempre.
209. Recuperem l’accés a l’energia i
l’aigua com a dret fonamental.
Municipalitzem l’aigua i l’energia
amb criteris ecològics i d’eficiència.
Adherim Santa Coloma de Gramenet
al “Pacte Social i Institucional per
l’aigua”.
210. Apostem per l’autosuficiència energètica de la ciutat. Aprofitem el
recurs d’energia termal local com a
bé comú, mitjançant una xarxa de
distribució local d’energia.

211. Promovem l’ús d’energia sostenible
i de gestió socialment responsable.
Estudiem consorci o contractació
a cooperatives d’energia sostenible del subministrament elèctric i
producció d’energia renovable destinada a l’autoconsum dels edificis
públics.
212. Fem polítiques de reducció de
consum d’aigua i energia. Realitzem
auditoria per tal d’avaluar la despesa
d’aigua i energètica en els edificis
municipals i en la via pública, per tal
de poder reduir-ne el consum i millorar-ne l’eficiència.
213. Treballem en la recuperació dels
aqüífers i de les condicions d’aprofitament de les conques pròpies a
partir del que s’ha plantejat com una
“nova cultura de l’aigua”.
214. Instal·lem sistemes urbans de
drenatge sostenible per a l’aprofitament d’aigües freàtiques i d’escorrentia a la ciutat.
215. Municipalitzem el servei de neteja
d’equipaments i edificis públics;
neteja de la via pública i de recollida de residus urbans. En els casos
en què sigui necessari, estudiem
la possibilitat de mancomunar els
serveis amb els altres municipis del
Barcelonès Nord.
216. Elaborem un Pla de neteja de la
ciutat amb l’objectiu de millorar-ne el
servei.
217. Creem d’un centre de reutilització a
la deixalleria municipal. Fomentem la
reparació dels objectes per allargar
la seva vida útil, així com un mercat
de segona mà.

DEFENSA DELS
ANIMALS
218. Revisarem l’ordenança municipal de
protecció animal i treballem cooperativament amb les entitats animalistes de la ciutat per tal de millorar
el text i adaptar dita ordenança a les
necessitats reals de la ciutat i vetllar
pel seu compliment amb l’objectiu
de garantir el benestar dels animals.
219. Promourem convenis amb entitats
de protecció animal i la coordinació
d’aquestes amb el Centre Comarcal
d’Animals de Companyia (CCAAC)
del Barcelonès Nord.
220. Potenciarem l’adopció d’animals
de companyia amb campanyes
informatives i de sensibilització, així
com la difusió d’aquells animals en
adopció que resten a les protectores
de la ciutat i al CCAAC.

224. Inclourem el benestar i respecte
animal dintre dels programes oficials
d’educació bàsica. Implementarem
campanyes de convivència i cuidat
dels animals en centres educatius.
225. Promourem l’ús de focs artificials
modificats sense explosió (soroll) en
les festes populars o celebracions,
per tal de vetllar per la salut d’animals sensibles.
226. Rebutjarem qualsevol atracció o
activitat que faci ús dels animals per
a espectacles i/o amb fins lucratius.
227. Protegirem les colònies de gats
ferals davant d’accions que puguin
posar en risc el seu benestar, com
esdeveniments festius i lúdics i plans
urbanístics i de remodelació d’espais.

221. Realitzarem un estudi dels diferents
espais de la ciutat més adequats
per implementar llocs d’esbarjo per
a gossos i garantim la seva construcció i bon funcionament.
222. Fomentarem el civisme per tal que es
recullin els excrements i es netegin
els orins en espais públics, garantint
el compliment de la normativa per
tots els mecanismes disponibles.
223. Realitzarem campanyes d’educació
canina per a propietaris, per tal de
garantir el benestar animal i la bona
convivència a la ciutat.
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IV.
GENT ACTIVA

PER PARLAR DE VIDA
El terme municipal de Santa Coloma de
Gramenet és petit en extensió però molt
poblat. Ens és fàcil la mobilitat interior i la
línia 9 del metro ha connectat gran part
dels nostres barris. Però aquest avantatge no s’aprofita prou. Molts veïns i
veïnes no participen d’activitats, fins i tot
desconeixen, allò que es fa a altres parts
de la ciutat. A més, l’oferta cultural tendeix
a ser massa centralitzada (a uns deu
minuts a peu de la Plaça de la Vila) i molt
estereotipada (a cada barri se li assigna
un determinat tipus d’oferta cultural).
El govern municipal manté la seva hegemonia cultural i no possibilita que la
ciutadania participi de manera activa en
el disseny i l’organització d’iniciatives
culturals. Ens volen ciutadania passiva,
que resta enlluernada a les propostes de
l’Ajuntament. Amb les entitats ha practicat
una política clientelar, on és difícil exercir
la crítica. D’altra banda, es veu amb malfiança l’autogestió o els projectes culturals
sense el beneplàcit municipal.
Molts
colomencs
i
colomenques
mantenim la reivindicació com a manera
de lluitar per allò que creiem que ens
correspon com a dret: la segona residència de la gent gran, l’obertura de biblioteques de dilluns a diumenge, la millora
de les instal·lacions esportives, etc.

Però la ciutat ha canviat i cal dissenyar un
nou model de relació administració-ciutadania perquè la gent de Santa Coloma
sigui GENT ACTIVA. Per això cal reivindicar que:
-- Som un gresol multicultural i heterogeni. La diversitat cultural es visualitza clarament en el sector comercial
i de la restauració. Als carrers podem
trobar des d’alta restauració a bars
de tapes, del vermut a cuines d’arreu
del món.
-- Hem deixat de ser una ciutat jove
per passar a ser una ciutat amb més
població envellida.
-- Hem augmentat i millorat el nivell de
formació del veïnat.
-- Hi ha un potencial emergent de
persones creadores que sovint són
desconegudes a la ciutat i reconegudes fora d’ella.
-- Tenim un sector del jovent actiu culturalment i socialment però apartat de
l’Ajuntament.
-- El nostre patrimoni cultural creix.
Hem incorporat i arrelat al llarg dels
anys noves tradicions procedents de
la immigració.
-- Gaudim molt positivament les
propostes culturals de caràcter obert
i ciutadà.
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CULTURA
Per tot això, considerem bàsic:
-- Fer de la cultura l’eix que vertebri la
ciutat i entorn del qual els diferents
barris trobin un punt en comú per pal·
liar la fractura. D’una banda, dotant
les iniciatives culturals de recursos
i equipaments suficients, de l’altra
potenciant els espais de cultura ja
existents, i sempre fent una especial
incidència en els barris més desafavorits.

Programa electoral participatiu 2019-2023 — GENT ACTIVA

-- Redefinir el concepte de cultura.
Fer de la cultura una cosa viva on
tothom pot participar i no ser un mer
espectador. Reforçar la cultura com
un factor d’apoderament ciutadà, de
cohesió social, no elitista i no vinculat
necessàriament al consumisme.
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228. Elaborarem un mapa dels equipaments culturals per tal d’optimitzar
el seu ús.
229. Farem un cens de les entitats culturals i artístiques i de les persones
artistes, creadores, promotores i
altres persones
vinculades a la
cultura a la ciutat.
230. Constituirem el Consell de les Arts i la
Cultura com a espai de participació
de tots els agents culturals locals.
Vincularem les seves propostes a la
gestió de la Regidoria de Cultura.
231. Replantejarem el sistema de subvencions per tal d’evitar el clientelisme i
la dependència.
232. Oferirem espais per a la creació artística. Recuperarem els locals buits
i els cedirem de manera gratuïta a
canvi d’activitats en benefici de la
comunitat.
233. Publicarem una guia mensual amb
tota l’oferta cultural, esportiva i de
lleure on en la que quedi reflectida la
diversitat de la ciutat.
234. Eliminarem els privilegis dels càrrecs
polítics: seients reservats, entrades
gratuïtes, etc.
235. Estudiarem la vinculació dels equipaments culturals a projectes d’emprenedoria, especialment la social i
la cooperativa.
236. Establirem complicitats i col·laboracions amb les ciutats de l’entorn
per a la programació conjunta de
cicles, festivals, circuits artístics, etc.
En especial, amb la ciutat de Barcelona, actiu internacional en l’àmbit
cultural.

237. Recuperarem els centres cívics com
a equipaments culturals, oberts de
dilluns a diumenge, amb una gestió
participativa, de proximitat i oberta a
la gent dels barris.

245. Promourem la gastronomia com
a factor de cohesió social i com a
marca de la ciutat de cara a l’exterior de manera coordinada amb les
entitats i el sector de la restauració.

238. Descentralitzarem les propostes
culturals de la ciutat. Dinamitzarem a escala cultural els barris
amb propostes que sorgeixin dels
mateixos barris.

246. Vincularem la formació artística (instituts i escoles artístiques) a l’oferta
cultural de la ciutat.

239. Impulsarem el debat ciutadà de
model de festes (Festa Major, festes
de barri, Carnestoltes, etc.) per tal
de garantir la participació activa de
la ciutadania en aquestes activitats.
240. Revisarem la normativa per permetre
la música en viu i altres activitats
artístiques i culturals en establiments
culturals i locals de petit format
per reivindicar, protegir i potenciar
la funció social d’aquests locals,
enfortir la creació de base i potenciar
la cultura de proximitat.
241. Garantirem que la Comissió de
Festes representi autènticament
les entitats culturals de la ciutat i
li donarem protagonisme com a
gestora de les festes i els pressupostos corresponents.
242. Dotarem de contingut els Consells
de barri perquè el veïnat s’impliqui.
243. Oferirem una programació cultural
estable i assequible a tothom.
244. Promourem un festival de teatre/
circ social a la ciutat que sigui un
projecte cultural i de cooperació de
referència.

247. Organitzarem mercats artístics i
d’artesans de manera periòdica.
248. Adequarem els parcs i els espais
públics perquè es pugui augmentar
l’oferta d’activitats culturals i la
programació a l’aire lliure.
249. Restituirem l’oferta de cinema de
manera regular tots els caps de
setmana a les biblioteques com
espais preferents.
250. Serem receptius a la iniciativa privada
i al patrocini d’empreses si provenen
d’agents socialment responsables.
251. Farem de les biblioteques un punt
de referència formatiu i informatiu.
Instal·larem punts d’informació turística.
252. Ampliarem la franja horària d’obertura de les biblioteques.
253. Ubicarem a cada biblioteca espais
d’estudi per a estudiants de primària
i secundària amb el suport de
personal docent qualificat..
254. En el marc de recuperar la nostra
història, recuperarem el Molí d’en
Ribé com a bé cultural d’especial
interès i actualment en estat d’obres
perpetu.

32

255. Millorarem l’estat del Poblat Ibèric
Puigcastellar i la col·lecció arqueològica del Museu Torre Balldovina.
Farem d’aquest llegat arqueològic
un actiu d’interès cultural.
256. Dissenyarem un sistema de beques
per a l’estudi i aprofundiment de la
història local.
257. Millorarem l’estat de conservació i la
ubicació del fons bibliogràfic local de
la Biblioteca Central.
258. Impulsarem la creació d’un arxiu
històric sistematitzat i obert al públic
en general.
259. Farem un catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat, per tal d’evitar
la seva destrucció.
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260. Oferirem l’assessorament d’experts
al veïnat que faci reformes als habitatges antics.
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261. Protegirem Can Coronel, actualment
en estat d’oblit i abandó, com a bé
cultural d’interès local. Decidirem el
seu ús de manera participativa.
262. Reobrirem la Central Escènica com
a centre d’innovació i de creació
audiovisual.
263. Treballarem perquè el Centre de
Tradicions Populars Catalanes “Joan
Pairó” sigui un espai de referència de
la cultura tradicional, adaptat a les
necessitats de les entitats que l’integren.

264. Defensarem clarament el català com
a llengua comuna i oficial de cohesió
social. Redactarem plans plurianuals
de normalització lingüística municipal, desenvolupats de manera
coordinada per l’administració i entitats que treballen aquest àmbit, que
seran, també, les que en faran el
seguiment.
265. Realitzarem campanyes estables i
continuades de promoció de l’ús
de la llengua catalana al municipi i
enfortirem les organitzacions que ja
hi treballen: Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), Federació d’Organitzacions per la Llengua
Catalana (FOLC), Plataforma per la
Llengua, Centre de Normalització
Lingüística L’Heura, etc.
266. Informarem sobre els drets lingüístics
amb campanyes de sensibilització
lingüística de les persones consumidores així com en la sensibilització i
formació de comerciants.

MEMÒRIA
HISTÒRICA
267. Recuperarem la història de Gramenet
com a poble pagès i ciutat obrera.
268. Farem un arxiu exhaustiu dels colomencs i colomenques represaliats
pel franquisme i censarem i assenyalarem tots els espais de Memòria
Històrica de la ciutat.
269. Donarem
protagonisme
a
la
Comissió de Memòria Històrica com
a gestora de les activitats en aquest
àmbit i del pressupost corresponent.

ESPORTS
270. Farem de gestió pública totes les
instal·lacions esportives i centres
esportius municipals.
271. Obrirem les instal·lacions a tothom
(estigui o no federat/da). Regularem
l’ús gratuït i preferent per al veïnat
colomenc. Seran de preu públic per
a grups i persones que no resideixin
a la ciutat.
272. Garantirem instal·lacions esportives
dignes a les entitats esportives i la
ciutadania.
273. Oferirem una instal·lació lliure a cada
barri.
274. Establirem un sistema de descompte
o gratuïtat per a l’accés a centres
esportius de joves, persones amb
renda baixa i col·lectius vulnerables.
275. Programarem activitats gratuïtes i de
forma regular a l’entorn colomenc
(llera del riu, parcs, muntanya, etc.).
276. Farem revertir les subvencions municipals a favor de Duet Sports (CEM
Can Zam i Rambla Fondo) i Placogest Sport (CER) amb dies de portes
obertes d’aquests centres.
277. Becarem la federació d’esportistes
amb problemes econòmics.
278. Atorgarem un mateix tracte a tots
els clubs esportius i acabarem amb
privilegis d’uns en detriment d’altres
per diversos motius (pràctica esportiva, gènere, ideologia, etc.).
279. Promourem els clubs esportius i la
gestió pròpia d’instal·lacions esportives.

280. Impulsarem la pràctica esportiva
a les escoles i donarem suport a
lliguetes.
281. Facilitarem la contractació de monitoratge expert en esports o entrenadors/es per a les activitats extraescolars.
282. Promourem equips de barri oberts a
tota la canalla.
283. Recuperarem la Cursa de les Vinyes
com esdeveniment de ciutat que
aplegava a estudiants de tots els
instituts colomencs.
284. Establirem acord de pràctiques d’estudiants de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) a
centres colomencs.
285. Cercarem espònsors amb responsabilitat social a fi d’evitar problemes
econòmics.
286. Promourem que entrenadors i entrenadores professionals tinguin un sou
digne.
287. Promourem els hàbits saludables i
d’equip a partir de la pràctica esportiva.
288. Potenciarem la pràctica de l’esport
inclusiu.
289. Treballarem en pro de la convivència
i la competitivitat positiva a nivell
d’esportistes i de públic.
290. Donarem suport a les curses solidàries.
291. Enderrocarem el Poliesportiu Vell en
desús i estat ruïnós, i recuperarem
aquest espai com a zona verda
entorn de Can Sisteré.
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JOVENTUT
292. Farem del Mas Fonollar un centre
participatiu i de trobada del jovent
colomenc i treballarem perquè esdevingui autogestionat. Promourem la
creació d’altres espais adreçats a
joves a altres barris de la ciutat on
s’ofereixi assessorament i orientació
formativa i laboral, bucs d’assaig i
lloc on portar a terme iniciatives.
293. Atendrem les demandes dels i les
joves amb polítiques actives d’ocupació juvenil. Assegurarem que tot
el jovent estigui format respecte
dels seus drets laborals, fomentant
el treball col·laborador i cooperatiu.
Crearem una borsa de treball juvenil.
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294. Desenvoluparem els plans urbanístics amb la consideració de les
necessitats del jovent, tot incorporant la perspectiva juvenil a tots els
canvis que es realitzen als barris.
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295. Impulsarem programes que facin
pedagogia i transmetin hàbits i
valors participatius, i que permetin
l’apropament dels joves a la gestió
dels afers públics, així com el seu
empoderament com a col·lectiu.
296. Aglutinarem, donarem veu i suport
a aquells col·lectius i grups de joves
que treballin per la reivindicació dels
drets laborals del jovent.

297. Millorarem l’oferta de recursos per a
la prevenció dels problemes relacionats amb el consum de drogues en
joves, integrant en un sol programa
totes les accions que es desenvolupen: Disseny d’un programa d’alternatives d’oci per a joves, potenciar
la consultoria de drogues, elaborar
un protocol real i actiu de prevenció
del consum de drogues en espais
d’oci juvenil, potenciar les accions
preventives en Educació Secundària
i en ensenyaments no normalitzats
oferts per l’Ajuntament.
298. Assegurarem la disponibilitat de
preservatius en espais juvenils de
Gramenet i gestionarem la gratuïtat
de mètodes contraceptius per a la
joventut.
299. Garantirem que tota la joventut de
Gramenet acabi l’educació obligatòria havent rebut formació sobre
sexualitat amb perspectiva de
gènere, LGTBIQ+, i també un enfocament de Drets Sexuals i Reproductius.
300. Abordarem la problemàtica de les
cases d’apostes. Revisarem les
llicències existents fent que respectin
la normativa i no es tramitaran noves
llicències. Impulsarem un pacte amb
la premsa local i els mitjans públics
per no incloure publicitat de cases
d’apostes. Impulsarem un programa
de prevenció de l’addicció a les
apostes dins un marc de prevenció
de noves addiccions i foment d’alternatives d’oci responsables i saludable.

301. Posarem en marxa un programa
d’acompanyament
social
dels
adolescents i joves tutelats i extutelats amb entitats socials, esportives i
culturals del municipi. Una mentoria
d’aquestes persones liderada per
l’Ajuntament.

308. Posarem en marxa el “carnet de
persona jubilada” amb ajuts en tractaments diversos (dentista, òptica,
pedicura, etc.) que no es garanteixen per la Seguretat Social. Els
ajuts s’establiran en funció de cada
situació econòmica.

302. Promourem models d’oci alternatiu i
saludables per adolescents i joves.

309. Establirem punts d’informació adreçats a la gent gran sobre activitats,
drets, ajuts, etc. als centres cívics.

GENT GRAN

310. Afavorirem els hàbits saludables i
l’envelliment actiu a través del monitoratge.

303. Reclamarem a les administracions
competents l’avaluació dels equipaments públics, privats o concertats
que s’adrecen a la gent gran.
304. Exigirem que a Santa Coloma de
Gramenet hi hagi els equipaments
residencials (dues residències) i els
centres de dia que ens corresponen
demogràficament.

311. Denunciarem a les administracions
competents la insuficiència de les
pensions no contributives i mínimes.
312. Garantirem els drets i, si és el cas,
denunciarem la seva vulneració del
col·lectiu LGTBI de la gent gran.

305. Continuarem amb la supressió de
les barreres arquitectòniques i millorarem la via i els equipaments públics
(voreres en mal estat, mobiliari, fonts
d’aigua, etc.).

313. Impulsarem la Taula de la Gent Gran,
un espai de participació, debat i
reflexió sobre temes que afecten la
gent gran (ajuts, serveis, vida quotidiana, lleure) integrat per persones
grans, teixit associatiu i professionals.

306. Reforçarem programes complementaris d’atenció a la gent gran i al
pacient pluripatològic amb accions
de prescripció social i socialització.

314. Promourem l’autoorganització i
l’apoderament de la gent gran.
Impulsarem les xarxes de suport
mutu i els bancs del temps.

307. Per a facilitar l’accés al comerç de
proximitat, a la gent gran sobretot,
fomentarem l’emprenedoria als
barris on han desaparegut botigues
amb productes de primera necessitat.

315. Ampliarem el servei d’assistència
domiciliària i el flexibilitzarem per tal
que sigui el màxim de personalitzat
possible. Reduirem les llistes d’espera en teleassistència.
316. Atendrem les necessitats i demandes
de la gent gran en situació precària,
en especial, les dones que viuen
soles.
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317. Municipalitzarem
els
d’atenció a les persones.

serveis

318. Donarem suport als actes populars
de trobada als barris, organitzat pel
mateix col·lectiu gran.
319. Impulsarem el “Programa de Millora
de la Qualitat de Vida de la Gent
Gran” amb la intenció d’aconseguir una valoració de les necessitats personals i familiars per tal de
realitzar accions de millora de les
seves vides.
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320. Introduirem connexions de transport
públic urbà cap als espais socials,
centres de dia i hospitals després
d’avaluar les millors opcions als
barris, per tal de millorar la participació social de les persones grans i
evitar el seu aïllament social.

37

321. Al Programa Local d’habitatge
tindrem especial cura de gent gran.
Resoldrem els problemes d’accessibilitat que condemnen a les persones
a la solitud i l’aïllament. L’Ajuntament posarà els mitjans econòmics i
professionals per fer accessibles les
comunitats de veïns i veïnes, i per
fer la mediació i acompanyament
amb la permuta d’habitatge cap a
altre més accessible. Facilitarem
l’adaptació funcional de l’habitatge
(ajuts per a l’ascensor, adaptació de
banys, etc.) de les persones amb
alguna dificultat motriu.

V.
REPÚBLICA
DES DE BAIX

PER DECIDIR-HO TOT
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SOM Gramenet és un moviment ciutadà
d’esquerres que té com a objectiu fer
una Santa Coloma més justa, habitable, participativa i solidària. Que el
nostre àmbit sigui exclusivament municipal no vol dir que ens sentim aliens
al que passa arreu del món, a l’Estat
espanyol i, naturalment, al nostre país,
Catalunya. El municipalisme, per tant, té
una clau fonamental com a espai d’incidència política de proximitat, des del qual
es poden generar canvis transcendentals
a través de la política des de baix.
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Transformar des del municipalisme implica
desplegar polítiques d’aprofundiment
democràtic i de justícia social. Sabem
que no és possible sense una acció
combinada al carrer i a les institucions.
Superar l’espai per on es podrà moure
l’acció municipal serà més necessari que
mai. Connectar el municipalisme amb el
procés de lluita per la independència ha
de ser una manera d’enfortiment mutu.
Amb una base municipalista, la lluita per
la República Catalana tirarà endavant. La
independència i la república no són finalitats en si mateixes sinó mitjans de transformació social.

SOM apostem per la República catalana.
Pensem que és una oportunitat per a
construir una alternativa millor, més social
i més justa per a tothom i que és el camí
per transformar la realitat. Volem sobirania i república. Veiem la República com
la finestra d’oportunitats per aconseguir
un nivell de democràcia més alt.
La nova República catalana ha d’estar
al servei de les persones i no de la dreta
i els seus amos, les grans fortunes i el
gran capital que ofeguen la ciutadania
amb polítiques antisocials i retallades
que només busquen el seu propi benefici. Tenim l’oportunitat de crear un nou
model social on la gent no només sigui
la protagonista de les polítiques socials,
sinó també la protagonista activa de les
polítiques que han de regir el nou estat.

REPÚBLICA JUSTA,
ECOLOGISTA I
FEMINISTA
322. Treballarem per una República
entesa com a punt de trobada entre
aquells pels quals aquesta és el
destí final i aquells pels que aquesta
és una etapa necessària per a la
ruptura amb el règim del 78 i, alhora,
una etapa més de construcció d’una
alternativa al model actual. Una
República posada al servei de la
transformació social i forjada des de
baix, des de cadascun dels nostres
barris i pobles, amb tot el seu teixit
associatiu i social.
323. Treballarem per donar cos a l’inici de
debat constituent i per articular una
República socialment justa, ecologista i feminista. Un espai de tots i
totes, garant de drets de ciutadania
plens per als nostres conciutadans i
conciutadanes, vinguin d’on vinguin,
parlin la llengua que parlin i tinguin la
nacionalitat que tinguin.
324. Seguirem promovent la defensa dels
drets nacionals i en particular el dret
a l’autodeterminació i la independència. Quan sigui necessari, impulsarem accions de desobediència
institucional i popular que accelerin
la ruptura democràtica amb l’estat
espanyol, tal com ja vàrem fer l’1
d’octubre de 2017 que, juntament
amb el 3 d’octubre, els entenem
com la mostra més gran de desobediència civil no violenta que ha viscut
Catalunya.

325. Demanem la posada en llibertat de
les preses i presos polítics catalans i
el retorn dels exiliats i exiliades. Que
acabi la persecució política i judicial
contra més d’un miler de persones
per haver impulsat el referèndum
de l’1 d’octubre i contra d’altres per
participar en protestes pacífiques.
Lluitarem, sempre per mitjans no
violents, per la fi de la repressió que
l’Estat espanyol ha desplegat des de
llavors.
326. Reivindiquem la recuperació de les
llibertats retallades en els darrers
temps: llibertat de reunió, de manifestació, d’expressió, etc. Que
s’acabi la persecució sistemàtica
d’activistes per exercir aquests
drets.
327. Treballarem en polítiques municipalistes transformadores concretes
que caminin cap a la República dels
drets socials, com la municipalització
dels serveis bàsics com l’abastiment
de l’aigua o les escoles bressol,
entre d’altres.
328. Desplegarem iniciatives i col·laborarem des de l’Ajuntament amb
totes les accions i projectes que
promoguin la identitat compartida,
lingüística i cultural, amb la resta de
Països Catalans.
329. Fins a aconseguir la materialització
de la República catalana, des de
l’ajuntament farem costat a les Entitats i plataformes que lluiten per
donar resposta a les reivindicacions
de la població de la nostra ciutat que
siguin competència de la Generalitat,
prioritzant la despesa social fins a
assolir el nivell previ a la crisi econòmica que ha incrementat de forma
dràstica la bretxa de desigualtat
entre la població a Catalunya.
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VI.
CANVI DE MODEL
ECONÒMIC

PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT
A SOM Gramenet apostem per un
canvi de model de ciutat per aconseguir
avenços en la transformació de la societat capitalista. Apostem per un canvi de
model de producció, treball, consum i
finances per tal de fer-lo democràtic, solidari i socialment sostenible. Posem l’economia al servei de la gent.
Algunes idees clau per aconseguir-ho,
en l’àmbit local, serien reestructurar el
deute municipal amb els bancs, impulsar
la fiscalitat progressiva i ambiental; reduir
la despesa municipal en sous de polítics
i càrrecs de confiança, publicitat i altres
despeses no prioritàries; invertir en la
creació de noves empreses, especialment cooperatives, dedicades a activitats
que cobreixin les necessitats de la ciutat
i de la població: habitatges, serveis a les
persones, comerç, alimentació...; en la
formació i les oportunitats laborals, especialment per a la gent jove i les persones
aturades de llarga durada, i en garantir
que tothom tingui els drets socials
bàsics garantits (habitatge, alimentació,
educació, sanitat i transport); impulsar
el consum responsable i les finances
ètiques, i millorar els drets dels treballadors i les treballadores que depenguin
directament o indirectament de l’Ajuntament.
A més, com a eix fonamental de la nostra
política, proposem municipalitzar serveis
públics. La gestió dels serveis públics ens
importa, ja que el model triat té implicacions directes en les nostres vides. Per
això, a curt termini, el nostre objectiu principal és la municipalització dels serveis

públics i dels equipaments tant com
ens sigui possible. Amb la municipalització, a més de dotar d’un millor servei
i transparència, afegim valors: garantia
de més drets i de condicions de treball
digne; recerca del benestar de la comunitat i no segons criteris economicistes;
millora de les condicions laborals; control
i participació en la planificació i gestió
dels serveis. No pretenem municipalitzar
serveis i equipaments per gestionar-los
amb els mateixos paràmetres amb què
es mou el món privat.
Apostem per intensificar les mesures de
foment i promoció d’un tipus d’iniciatives
socioeconòmiques basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la
limitació del lucre, l’arrelament territorial i
el servei al bé comú. On cadascú aporti
a la comunitat segons la seva capacitat i
rebi segons les seves necessitats.
Cal que des de les administracions locals
s’entengui el cooperativisme i l’economia
social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local
transformador, a partir de la concertació
pública-cooperativa-comunitària.
Per
això, els diferents agents socials que
treballen en el sector (Ateneu Cooperatiu
del Barcelonès Nord, Xarxa d’Economia
Solidària i d’altres) han de tenir presència
en el diàleg institucional i en els espais
de decisió econòmica i laboral on s’impulsen polítiques de formació, ocupació,
desenvolupament social i local i promoció
econòmica general.
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Pel que fa a la contractació pública, cal
trencar amb el punt de vista economicista de la contractació municipal, basat
només en el preu, per donar-li una perspectiva social, mediambiental, de gènere
i de respecte als drets laborals, i utilitzar-la com a eina de progrés social. Per
això, en la legislatura 2015-2019, SOM
Gramenet hem treballat i hem aconseguit
que s’aprovés una Guia de Contractació
Socialment Responsable que parteix
d’aquests criteris, ara però, falta passar a
l’acció i fer universal la seva aplicació en
tots els serveis que es contractin per part
de l’Ajuntament.
L’Ajuntament s’ha de convertir en un agent
actiu que faci front a la situació d’emergència social en què ens trobem: en la
creació d’ocupació i de combat contra la
precarització. La lluita pels drets laborals
és una resposta a les necessitats materials alhora que ens permet apoderar el
subjecte essencial per a la transformació
de la societat. Així, creiem necessària la
combinació d’un sector públic fort, on els
municipis tenen molt a fer i a dir, amb els
sectors estratègics de l’economia i amb
participació en la gestió dels treballadors
i les treballadores en el desenvolupament
de l’Economia Social i Solidària.

GESTIÓ
MUNICIPAL:
DEUTE PÚBLIC,
FISCALITAT I
TRIBUTACIÓ
330. Donarem a conèixer, visibilitzarem
de forma pública, la realitat financera
i fiscal de l’Ajuntament.
331. Auditarem el deute municipal i la
seva legitimitat. Quan es conegui la
realitat del deute, si escau, demanarem responsabilitats als governs
municipals anteriors. Constituirem
un front comú amb altres ajuntaments per no pagar la part il·legítima
del deute i negociar amb les entitats
financeres un ajornament del pagament de la part legítima fins que les
necessitats bàsiques de la ciutadania estiguin resoltes.
332. Prioritzarem les polítiques de rescat
davant les emergències socials, les
polítiques feministes i de gènere,
la creació d’ocupació i la defensa
ambiental per davant de les polítiques de contenció i reducció del
deute.
333. Augmentarem la inversió als
districtes i/o barris més desfavorits.
334. Donarem suport a l’autoorganització
i a la resolució comunitària de necessitats.

335. Adequarem els serveis municipals a
les necessitats que té l’ajuntament
i la ciutat, estudiarem la possibilitat de tenir serveis mancomunats
amb municipis propers per tal de
compartir despeses i poder oferir
alguns serveis necessaris que en
solitari no es podrien assumir.
336. Lluitarem contra la corrupció i les
polítiques clientelars. Promourem, si
és necessari, auditories de la gestió
i el deute, i reduirem l’ús de tots ells
mecanismes institucionals que l’alimenten amb el control del compliment dels contractes de prestacions
de serveis urbans.
337. Implantarem
la
progressivitat,
segons renda i patrimoni, en els
tributs municipals, taxes i preus
públics, on sigui possible. En cas
que no sigui possible, suprimirem o
rebaixarem les taxes sobre serveis
essencials.
338. Racionalitzarem els ajuts atorgats per a l’Impost sobre els Béns
Immobles (IBI) a aturats, majors de
65 anys i famílies monoparentals i
farem la màxima difusió per tal que
el màxim nombre de veïns i veïnes
s’hi puguin acollir.
339. Eliminarem la bonificació del 95%
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a empreses amb beneficis, malgrat que l’activitat que
realitzin sigui declarada d’interès per
la ciutadania.
340. Establirem convenis amb persones
propietàries que incloguin els seus
immobles en la borsa pública de
lloguer social, amb ajuts a la rehabilitació i compensacions en cas d’impagaments.

341. Introduirem tots els elements de
fiscalitat ambiental possibles en les
ordenances fiscals municipals.
342. Canalitzarem l’estalvi responsable
municipal, a través de les finances
ètiques, per donar suport a projectes
d’interès social, cultural i ambiental,
i promocionar i fer conèixer la banca
ètica entre la població.
343. Treballarem amb entitats d’estalvi i
de crèdit de caràcter ètic, dintre del
possible.
344. Proposarem la creació, amb els
altres ajuntaments de l’AMB, d’una
caixa d’estalvis municipal sota la
fórmula de cooperativa de crèdit,
que ens permeti resoldre les necessitats financeres de les nostres entitats metropolitanes.

MUNICIPALITZACIONS

I CONTRACTACIÓ
PÚBLICA
345. Treballarem per una progressiva
remunicipalització o municipalització dels serveis públics, amb
plantilla pròpia o, segons el servei,
a través de la contractació per a la
gestió d’una entitat sense ànim de
lucre (cooperativa, associació…).
Posarem especial èmfasi en la municipalització dels subministraments
(aigua, energia, etc.)
346. Desenvoluparem la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic, aprofundirem amb els criteris feministes,
inclusius, mediambientals i de drets
laborals en les noves contractacions
i/o les revisions dels contractes existents.
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347. Desplegarem en la seva totalitat la
“Guia de Contractació Socialment
Responsable”. No hi haurà cap
contractació de cap servei municipal
que no inclogui clàusules socials en
els seus plecs.
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ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA
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348. Incorporarem els agents de l’Economia Social i Solidària (ESS) en
els espais de decisió socioeconòmica de la ciutat. Crearem el Consell
Municipal d’Economia Social i Solidària o un grup de treball en aquest
àmbit; una de les seves funcions
serà elaborar un pla estratègic d’ESS
i seguir-ne l’execució.
349. Dotarem Grameimpuls de més
recursos per promoure l’emprenedoria social cooperativa i l’ESS. Més
concretament:
a. Incentivar les persones preemprenedores i emprenedores perquè les
seves iniciatives adoptin els valors i
les formes de l’ESS i creïn ocupació
estable i de qualitat.
b. Atreure cap a l’ESS les microempreses i les pimes compromeses amb
el territori.
c. Contribuir a crear mercats per a l’ESS
a través de la sensibilització ciutadana
en consum responsable, finances
ètiques i economia col·laborativa,
i amb la compra i la contractació
pública responsable.
d. Generar eines per finançar els projectes
locals d’ESS en col·laboració amb les
entitats de finances ètiques.

e. Sensibilitzar en ESS el personal tècnic
i polític de tots els departaments municipals.
f. Facilitar eines, programes i ajuts
econòmics per a la creació de cooperatives i perquè s’hi incorporin noves
persones sòcies, específicament
persones migrades, joves menors de
25 anys, dones i majors de 45 anys.
g. Donar suport al teixit local d’ESS amb
programes i ajuts per a la consolidació,
el creixement i la intercooperació, així
com proveint espais de cotreball.
h. Donar suport tècnic i econòmic a
projectes que cerquin l’articulació i la
intercooperació del cooperativisme
local, ja sigui a través de l’incipient Pol
Cooperatiu del Besòs o a través de
l’àmbit sectorial.
i. Organitzar fires locals i comarcals
d’ESS.
j. Introduir el cooperativisme en totes les
etapes de l’ensenyament mitjançant la
creació de cooperatives d’alumnes,
programes de pràctiques en cooperatives i altres recursos promoguts pel
moviment cooperatiu. Ens sumarem
al programa de Cultura Emprenedora
a l’Escola (CUEME) de la Diputació de
Barcelona.
350. Cooperarem en aquesta matèria
amb altres administracions i
augmentarem la nostra participació
en la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).
351. Promourem la gestió comunitària, la
col·lectivització i l’autogestió d’equipaments municipals i d’espais buits
en desús.

352. Ajudarem el veïnat a autoorganitzar-se amb els valors de l’economia
social i solidària per resoldre necessitats quotidianes.
353. Dotarem la grama de més contingut
participatiu, ecològic i social perquè
es converteixi en una moneda que
promogui l’economia social i solidària.
354. Promourem iniciatives d’ESS per
resoldre els grans reptes que tenim
com a ciutat i com a societat: l’habitatge cooperatiu, les cooperatives
energètiques, les xarxes de telecomunicacions lliures, les cooperatives
de mobilitat sostenible, els grups de
consum agroecològic i els supermercats cooperatius, etc.
355. Donarem suport a les mesures
proposades per la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya en el document: “10 Mesures
per Cooperativitzar els Municipis”.
356. Donarem suport a les mesures
proposades per la Xarxa d’Economia Solidària en el document: “15
Mesures cap a l’Economia Social i
Solidària als Municipis”.
357. Pressionarem a tots els nivells
perquè es facin canvis a escala
superior que remoguin els obstacles
que limiten el desenvolupament de
l’ESS i, en definitiva, la democratització de l’economia i la redistribució
de la riquesa.

358. Potenciarem les relacions i sinergies amb les ciutats i barris de l’entorn del Besòs i de la nostra ciutat,
en l’àmbit econòmic, cooperatiu,
cultural i institucional, reforçant les
iniciatives existents i generant de
noves en aquests àmbits, per tal de
revitalitzar i facilitar la mancomunitat
de serveis i recursos.

TREBALL DIGNE
359. Millorarem els drets dels treballadors i les treballadores municipals:
manteniment del poder adquisitiu i
mesures per facilitar la seva participació i l’augment de la seva corresponsabilitat.
360. Posarem en marxa l’Oficina dels
Drets Socials per tal de per donar
resposta a la necessitat de diferents
col·lectius en situació de precarietat.
361. Ampliarem i reorientarem l’oferta
de plans d’ocupació destinats a
defensar les classes populars i amb
clara perspectiva de gènere. Els
plans d’ocupació locals han d’anar
adreçats a cobrir necessitats de la
ciutat, han d’anar dirigits a creació
d’ocupació estable i a l’impuls del
cooperativisme.
362. Defensarem la permanència d’activitats susceptibles de deslocalització o tancament. Oferirem suport
públic i estudiarem vies alternatives
de continuïtat per a l’activitat amb la
participació activa dels treballadors i
treballadores.
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363. Potenciarem el programa Reempresa amb un pla a 5 anys vista de
possibles negocis que es preveu
que cessin la seva activitat, sigui per
jubilació o per altres causes que es
puguin anticipar.

366. Donarem suport a mobilitzacions
engegades per les treballadores de
les empreses del nostre municipi o
a aquelles on participi un nombre
important de treballadores de la
ciutat.

364. Generarem ocupació estable mitjançant les eines i oportunitats que
presenta l’ESS, dedicades sobretot
a satisfer necessitats de la població
no cobertes o mal cobertes:

367. Millorarem de la formació i de les
oportunitats laborals, especialment
per persones aturades de llarga
durada.
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a. Promourem cooperatives de treball o
cooperatives de serveis de persones
autònomes. Les agruparem, si es creu
oportú, en espais de cotreball.

47

b. Promourem, acompanyarem i assessorarem per a la conversió d’empreses en fallida en cooperatives de
treballadors i treballadores per donar
continuïtat a l’empresa.
c. Explorarem els nous filons d’ocupació com reciclatge, consum sostenible i solidari, manteniment d’edificis,
energies alternatives, etc. a través de
l’ESS.
d. Facilitarem els espais de suport municipals d’assessorament per a les
persones que vulguin iniciar projectes
d’ESS des d’una lògica molt personalitzada i que defugi la burocratització.
e. Promourem el model cooperativista
i l’ESS en l’àmbit d’actuació dels
serveis d’ocupació municipals existents.
365. No permetrem l’establiment de
grans empreses del comerç i la distribució, que a mitjà termini eliminen
ocupació.

COMERÇ I
MERCATS
368. Aplicarem mesures de suport a les
empreses i al comerç, com la creació
d’un observatori per a la detecció i
informació d’oportunitats de negoci,
en col·laboració amb les associacions empresarials de la ciutat, o l’incentiu en favor de l’associacionisme
empresarial i comercial
369. Protegirem el comerç de barri i
consensuarem amb les associacions de veïnat i de comerciants un
pla d’impuls del comerç de proximitat en els barris: establirem activitat comercial en zones amb dèficit
d’activitat comercial, diversificarem
les activitats, etc.
370. Fomentarem les cooperatives de
serveis que agrupin el comerç local.
371. Donarem suport als mercats municipals i els mercats de venda no-sedentària.

372. Desplegarem polítiques actives
que fomentin l’ocupació de locals
comercials buits a través d’estratègies de reactivació efímera. Afavorirem la cessió temporal a artistes,
artesans, entitats com a tallers o
espais on organitzar activitats artístiques o culturals.

PROMOCIÓ DE LA
CIUTAT

376. Promourem la posada en marxa
d’un alberg adherit a la Xarxa d’Albergs de Catalunya (XANESCAT)
per promoure el patrimoni natural,
cultural, social i històric de la ciutat.
L’alberg també esdevindrà un equipament al servei de les entitats
locals i reforçarà la dinamització del
teixit associatiu.

373. Avançarem cap a la regulació del
turisme per pal·liar els efectes
socials, econòmics, culturals i
ecològics negatius. Potenciarem el
valor del patrimoni, cultura, natura,
gastronomia i esport de la ciutat
com atractiu per a visitants.
374. Farem polítiques de dinamització
municipal plantejades des d’una
lògica de desenvolupament local
autocentrat i com un sector més
dins d’una economia local i territorial
diversificada.
375. Impulsarem esdeveniments socials,
culturals i esportius amb valor afegit
per a la ciutat: Fira Sabors del Món,
festivals i festes populars, curses,
etc. i aquells projectes o equipaments que poden ser un potencial
de promoció local com l’Escola de
Restauració, el Museu Torre Balldovina, l’Ecometròpoli, el Puig Castellar, el Molí d’en Ribé, la Vinya d’en
Sabater, les rutes de turisme social
i històric, els itineraris de natura, els
intercanvis.

48

VII.
RADICALITAT
DEMOCRÀTICA

PER UNA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
La democràcia liberal representativa, en
l’actual etapa de capitalisme neoliberal,
pateix una forta crisi de representativitat
(ja no ens representen, deien el 15-M) i
s’ha anat convertint en una democràcia
merament electoral i buida, en la mesura
que les decisions realment importants
que afecten la ciutadania s’adopten cada
vegada més fora dels parlaments o dels
ajuntaments, i a organismes supramunicipals, per les cúpules dirigents dels partits
que governen i al marge de la ciutadania.
Cosa que permet que la presa de decisions es decanti quasi sempre de part
dels interessos econòmics i financers
privats i en contra dels interessos de la
majoria.
Entenem la radicalitat democràtica com
un procés ininterromput d’aprofundiment
democràtic, sempre millorable, que faci
efectiva i garanteixi la redistribució de la
riquesa, la llibertat, la igualtat i la solidaritat dels membres de la comunitat. Els
punts bàsics dels quals partim són que la
democràcia, a més de garantir els drets
fonamentals a una vida digna, ha de ser
un procés de participació activa i de presa
de decisions vinculants per part de la
ciutadania. Per tant, per a fer-ho possible,
entenem que s’han de combinar diferents
modalitats de democràcia com la representativa, la participativa i la directa. I això
fa que, entre altres mesures, s’haurien
d’establir llistes electorals obertes, una
representació o delegació ciutadana que
pugui ser revocable i uns mecanismes de
participació, seguiment i control ciutadà
de les institucions efectius i vinculants.

Així doncs, defensem que siguin els
mateixos ciutadans i ciutadanes els qui de
manera col·lectiva i autònoma exerceixin
la sobirania i la voluntat popular a partir de
fer efectives diferents modalitats de participació com poden ser el referèndum, la
consulta o la iniciativa legislativa popular
(ILP) local, els pressupostos participatius,
els consells de ciutat sectorials, els plens
ciutadans, la democràcia digital, etcètera. A més, complementant i facilitant
que aquestes modalitats democràtiques
de participació institucional interactuïn
amb les formes de democràcia directa i
organització veïnal i popular, des de baix
(moviments socials, assemblees ciutadanes, autogestió, cooperació, lluites,
reivindicacions, ...).
En aquest sentit, considerem fonamental
aprovar al més aviat possible un nou
Reglament de Participació Ciutadana
dotat d’efectivitat en la mesura que els
processos de presa de decisions, a més
de participatius i directes, siguin vinculants.
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DEMOCRÀCIA
PARTICIPATIVA
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377. Modificarem el reglament de participació ciutadana vigent per tal que
permeti una participació real de la
ciutadania i fomenti iniciatives populars de caràcter vinculant, consensuades i prioritzades prèviament amb la
població. Així mateix, garantirem els
mecanismes de participació ciutadana de grups i col·lectius legalment
exclosos (migrants sense documentació, infants i joves, etc.) i establirem
mecanismes perquè la ciutadania
pugui participar de la fiscalització de
les empreses municipals, patronats,
etc.
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378. Establirem els mitjans necessaris per
a mantenir una informació permanent de l’acció de govern, que pugui
qüestionar el compliment del mandat
atorgat.
379. Redactarem de forma participativa
un Pla Estratègic de Ciutat que defineixi la ciutat que volem a mig-llarg
termini. S’ha de pensar Santa
Coloma més enllà dels 4 anys de
legislatura.
380. D’acord amb el Pla Estratègic de
Ciutat, definirem de forma participativa un nou Pla d’Acció Municipal
(PAM) prioritzant les accions del pla
estratègic a desenvolupar en els
quatre anys vinents.

381. Regularem la figura del Defensor o
Defensora de la ciutadania. Aquesta
persona serà triada per sufragi
directe de la població de la ciutat,
no podrà formar part de cap partit
polític i gaudirà d’un mandat limitat
en el temps. Les seves resolucions
seran vinculants.
382. Reforçarem i farem efectiu el paper
de la Regidoria de Districte. La seva
funció serà canalitzar les demandes
i els problemes del dia a dia del
districte. Periòdicament s’organitzaran assemblees obertes al veïnat.
383. Transformarem el Consell de Ciutat
i els consells sectorials en òrgans
amb competències i capacitat
decisòria, que alhora esdevinguin
espais permanents on fiscalitzar
l’acció del govern. Els consells
sectorials estaran oberts a la participació directa d’entitats, associacions i col·lectius, i a veïns i veïnes
interessades en la temàtica.
384. Facilitarem
recursos
materials,
tècnics, econòmics i cedir gratuïtament les infraestructures públiques
a entitats, associacions sense ànim
de lucre i ciutadania organitzada que
duguin a terme tasques comunitàries, socials i culturals.
385. Crearem un estoc de béns comuns
per a materials d’usos de carrer
(tarimes, equips de so, enllumenat,
cadires) no privat, i de gestió pública
directa, per a la realització d’activitats de les associacions i/o grups de
veïns i veïnes organitzats.

386. Col·locarem plafons d’anuncis a
les places públiques i als principals
carrers d’ús exclusiu per a entitats
sense afany de lucre.
387. Promourem la gestió comunitària
d’espais públics de la ciutat (casal
del Mas Fonollar, Padró 14, ...).
388. Defensarem l’autonomia municipal i
ens oposarem a totes aquelles lleis
que la intentin reduir com a espai
de sobirania popular, com la Llei de
Sostenibilitat i Racionalització de
l’Administració Local (LRSAL), la Llei
d’Estabilitat Pressupostària o la Llei
d’Hisendes Locals.

AJUNTAMENT
TRANSPARENT
389. Realitzarem una auditoria organitzativa de l’Ajuntament, amb participació activa i lideratge per part dels
treballadors i treballadores, per tal de
reorganitzar l’organigrama i establir
mecanismes de treball interdepartamental i de coordinació entre àrees.
390. Actualitzarem del Reglament Orgànic
Municipal (ROM), que data de 1992.
Durant les darreres dues legislatures
s’ha incomplert el compromís de
revisió. És necessària la seva actualització.

391. Millorarem l’accés i la participació de
la ciutadania en els plens municipals:
difusió de la convocatòria, explicació
dels punts a tractar, facilitat per a la
intervenció ciutadana, difusió dels
acords que s’hi prenen (juntament
amb els que es prenen a les juntes
de govern i altres òrgans del govern
municipal). Habilitarem una sala de
plens dimensionada per a la realitat
de la ciutat.
392. Configurarem un govern més horitzontal on la figura de l’alcalde/essa
sigui menys presidencialista, jeràrquic i protagonista, i on s’apliqui
una veritable delegació de funcions
i tasques i de coordinació. Farem
públiques les agendes dels regidors
i regidores i les despeses corresponents a l’exercici dels seus càrrecs.
393. Reduirem al mínim els càrrecs de
confiança i/o persones assessores.
En cas que siguin necessaris, mai
podran cobrir llocs de treball de perfil
tècnic de l’organigrama municipal.
394. Reducció dels sous de l’alcaldessa
o alcalde i dels regidors i regidores i
eliminació de qualsevol privilegi per
ser càrrec electe, anivellar-los a la
mitjana de sous de la població del
municipi i en relació amb el salari
mínim interprofessional.
395. Realitzarem valoració dels llocs de
treball a Grameimpuls per equiparar
les condicions laborals i salarials dels
seus treballadors a les dels treballadors de l’Ajuntament.
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396. Retrem comptes del Pla d’acció
municipal continuadament, amb un
espai al web municipal on es pugui
consultar al llarg de tota la legislatura
el grau d’assoliment de les diferents
fites.
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397. Participarem de les administracions
supramunicipals amb coherència i
criteri de ciutat.
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398. Crearem un reglament sobre els
mitjans de comunicació local que
garanteixi la pluralitat, l’objectivitat,
la no utilització partidista i la participació de les entitats de la ciutat.
En aquest reglament es treballarà
per crear un Consell Municipal
de Comunicació, que vetllarà per
aplicar el Codi Deontològic del Col·
legi de Periodistes de Catalunya i el
Decàleg de Bones Pràctiques de la
Comunicació Local Pública.
399. Dignificarem l’oficina d’atenció a
la ciutadania, garantint el dret a la
privacitat i a la confidencialitat dels
ciutadans i ciutadanes.
400. Posarem en marxa campanyes per
a donar a conèixer l’organització
interna de l’Ajuntament i les seves
competències, així com espais
d’aprenentatge col·lectiu sobre
afers públics, campanyes de sensibilització per transmetre la visió de
corresponsabilitat que trenquin la
distància entre la ciutadania i la institució.
401. Utilitzarem les xarxes socials com a
vehicles permanents de transmissió
d’informació, eines de participació
directa i difusió de campanyes.

DEMOCRATITZACIÓ
DE LA TECNOLOGIA
402. Establirem un pla rigorós de migració
a programari lliure de tots els serveis
d’informació de l’ajuntament, amb
els corresponents plans de formació,
i habilitar estratègies de reutilització,
col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques.
403. Oferirem programes pedagògics en
coordinació amb centres educatius
de diferents nivells que permetin
abordar com treballar la tecnologia
de manera inclusiva i respectuosa
amb la ciutadania, introduint-hi la
perspectiva de gènere.
404. Publicarem tota la informació pública
generada o gestionada per l’administració local sota llicències lliures i
formats reutilitzables.
405. Generalitzarem l’aplicació de clàusules socials en la contractació de
serveis a companyies de telecomunicacions, que incloguin entre
d’altres, la no discriminació, filtrat
o interrupció del trànsit. Compra
pública responsable de dispositius
electrònics a tots els nivells: laboral,
ambiental, etc.
406. Promourem el coneixement sobre
manteniment i reparació dels dispositius a les entitats públiques i els
centres educatius (escoles i instituts).

GLOSSARI DE SIGLES
AFA
AFI
AMB
AMPA
CAL
CAP
CCAAC
CEM
CER
CES
CFGM
CIAPE
CIE
CIRD
CUAP
CUEME
ESS
FOLC
IAE
IBI
ILP
INEFC
LGTBIQ+
LRSAL
MAT
NESE
ODS
ONG
PAM
PDU
PEE
PERI
PFI
PIL
ROM
SAD
SIL
TEA
TEI
UNED
XANESCAT
XMESS

Associacions de Famílies d’Alumnes
Associacions de Famílies d’Infants
Àrea Metropolitana de Barcelona
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Centre d’Atenció Primària
Centre Comarcal d’Animals de Companyia
Centre Esportiu Municipal
Centre Esportiu Raval
Centre d’Emergències Socials
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Centre d’Informació i Assessorament a Persones Estrangeres
Centres d’Internament d’Estrangers
Centre d’Informació i Recursos per a Dones
Centre d’Urgències i Atenció Primària
Cultura Emprenedora a l’Escola
Economia Social i Solidària
Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana
Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre els Béns Immobles
Iniciativa Legislativa Popular
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals, Queer i altres identitats
Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l’Administració Local
Molt Alta Tensió
Necessitats Específiques de Suport Educatiu
Objectius de Desenvolupament Sostenible
Organització No Governamental
Pla d’Acció Municipal
Pla Director Urbanístic Metropolità
Pla Educatiu d’Entorn
Pla Especial de Reforma Interior
Programes de Formació i Inserció
Programa d’Inserció Laboral
Reglament Orgànic Municipal
Servei d’Atenció Domiciliària
Servei d’Integració Laboral
Trastorns de l’Espectre Autista
Tècnic d’Educació Infantil
Universitat Nacional d’Educació a Distància
Xarxa d’Albergs de Catalunya
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

54

