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Editorial

E

ns fa una gran il·lusió aquesta primera edició
impresa de la nova etapa de l’Infograma, coincidint amb Sant Jordi, un Sant Jordi restringit un
any més a causa de la covid-19. L’Infograma és una
publicació digital però, de tant en tant, volem que
aparegui en paper. Som un mitjà de Gramenet, que,
amb clau local i en català, vol arribar a parlar de tot.
Quan setembre passat un grup veïnes arrencàvem
l’aventura de fer un mitjà de comunicació plural i independent, desconeixíem quina resposta tindríem. Esdevenia gairebé una idea temerària posar en marxa una
nova associació i reprendre la publicació desapareguda
l’any 2007 en plena pandèmia. Però teníem el convenciment que l’Infograma era necessari i ganes de dedicar-hi part del nostre temps no en faltaven. El panorama
informatiu de la ciutat és escàs i moltes veus o temes
no apareixen mai. I seguim il·lusionades amb aquest
projecte compartit que ens ha portat a escriure, il·lustrar
i fotografiar una mitjana de cinc articles setmanals.
Passats aquests primers mesos de vida de la revista,
volem mostrar el nostre sincer agraïment a les persones
lectores, algunes ja fidels a l’article d’Infograma a dos
quarts de nou del matí. Creix el seguiment per xarxes,
els comentaris positius als articles, les mostres d’ànim
directes que rebem qui formem la redacció i també, és
clar, algunes crítiques que ens prenem molt seriosament... Ens arriba que Infograma també es llegeix fora
de Santa Coloma i algun article s’ha arribat a traduir a
altres idiomes. Gràcies! Ben aviat Quan sigui possible,
preveiem fer una trobada presencial de totes les persones lectoresque som amigues d’Infograma i també està
en els nostres plans desbordar les paraules escrites i fer
trobades i debats sobre temes importants de ciutat.
Un dels aspectes que ens satisfà més és la gran
quantitat de col·laboradores que de manera també
altruista heu escrit per l’Infograma. Disculpeu que no
us anomenem però segur que ens en deixarem alguna i
ens sabria molt de greu. Com a redacció fem la majoria
d’articles, però algunes són col·laboracions expertes
que cerquem nosaltres o se’ns ofereixen i això ens
engresca molt.
Una de les nostres raons d’existir és donar veu al teixit
associatiu colomenc i per aquesta banda també estem
contentes. Cada vegada són més les entitats que demanen que l’Infograma sigui la seva plataforma de difusió
a través d’una entrevista, un comunicat o un article.
Us convidem que llegiu aquest número 1 de l’Infograma en paper. Només n’hem publicat 1.000 i us
agrairem que el compartiu amb família i amigues.
Un cop més us animem que ens seguiu a xarxes, ens
llegiu al web infograma.cat i ens feu arribar els vostres
comentaris. Esperem que aquest número 1 us agradi i
fer ben aviat el número 2!
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Ciutat respirable
P

odem considerar com una afirmació bastant
objectiva, i sense intenció d’ofendre ningú, que
Santa Coloma és una ciutat urbanísticament bastant desagradable. Ha anat millorant força amb els
anys, cosa no difícil quan el punt de partida, que va
ser l’eclosió demogràfica -i constructora- dels anys
50-60-70 del segle passat, era tan desastrós. Aquesta
millora dista molt encara de ser la que necessita la
ciutat.
Aquella explosió urbanística es va fer sota el criteri
del “campi qui pugui”, sense cap mena de planificació,
malgrat que també és cert que eren altres temps i les
necessitats d’habitatge eren imperioses (com ara?).
Això justifica bastant les voreres estretes, els carrers
amb pendents extenuants i la manca de zones verdes.
Hi ha qüestions de difícil solució, d’altres no tant, per
exemple aquesta darrera: les zones verdes. S’ha anat
guanyant una mica d’espai al totxo (massa poc encara),
però sovint les places que s’han fet quan s’ha pogut
“clarejar” un barri han estat places dures. Més ciment.
Ens quedem a mig camí.

acabar can zam, però no de qualsevol manera

És de justícia comentar en positiu que Santa Coloma és
una ciutat amb molts arbres als seus carrers, als carrers
on les voreres ho permeten. A vegades no hi parem prou
atenció, però imaginin la ciutat sense aquests arbres!
I els arbres ens porten al pulmó verd de la ciutat, bé, a
l’inexistent pulmó verd de la ciutat. Gramenet és l’única
ciutat de l’àrea metropolitana sense un parc urbà de les
dimensions i frondositat que correspondrien per la seva
densitat de població. Fa més de 40 anys que els veïns i
veïnes de Santa Coloma esperen la finalització del parc
de Can Zam i la seva conversió definitiva en un parc

verd i frondós. Si des de sempre es veia clara la seva
necessitat, la pandèmia ha posat de relleu que no es pot
esperar ni un dia més. La llera del riu (gran millora dels
darrers temps i més que ho serà si es renaturalitza bé) i
la Serralada de Marina han quedat petites en temps de
confinaments municipals o comarcals. El corredor riu
Besòs-Can Zam-Serra Marina ha de ser una realitat com
més aviat millor.
reduir la contaminació: ens hi va la vida

No és només una qüestió de necessitat d’espais verd,
és també una qüestió de millora de l’aire que respirem.
La contaminació atmosfèrica, responsable de greus
malalties i directament de moltes morts, és un dels
principals problemes que afronten les gran ciutats.
Malgrat que les dades de què disposem a Gramenet són
d’un únic mesurador i que només mesura un tipus de
partícula contaminant, és suficient perquè es disparin
les alarmes. Essent una ciutat sense indústria, el principal focus de contaminació són els vehicles a motor.
Seria fàcil carregar la responsabilitat a la ciutadania,
però per a poder decidir prescindir del cotxe privat,
cal tenir alternativa: és imperiós millorar (i abaratir)
la xarxa de transport públic -també cap als polígons
industrials-, i s’ha de fomentar l’ús de vehicles nets i
saludables, com la bicicleta. Celebrem els nous traçats
de carril bici que s’estan implantant.
La nostra ciutat és petita. Tenim la sort que es pot
anar d’una banda a l’altra caminant però els carrers
estrets, els cotxes, etc., sovint fan que aquests trajectes
no siguin agradables. Cal pacificar els nostres barris,
donar protagonisme al vianant, guanyar els carrers pels
caminants i per això cal molta pedagogia, però ens hi va
la salut. Ens hi va la vida.
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Passes cap a la Llei
Trans. Entrevista
a Eiden Marín Rodríguez, jove colomenc del col·lectiu
trans i integrant de
l’associació Entenem
Santa Coloma LGTBI.

La PAHV, la lluita per l’habitatge digne. Amb Juan i
Yaritza repassem la situaci
ó
dels desnonaments a Gramenet i les dificultats de
l’empadronament per part
de l’Ajuntament.
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Sous i transparència
N

o resulta fàcil saber els sous de regidors, regidores i tinents d’alcaldessa. Tampoc el de l’equip
directiu. La pàgina web municipal no ha actualitzat les pujades de sou aprovades l’estiu passat
del gerent municipal i altres alts càrrecs en plena
pandèmia. Sembla que el premiat en transparència
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no posa a
l’abast de la població fàcilment aquesta informació.
Núria Parlon és alcaldessa i vicepresidenta quarta de
la Diputació de Barcelona. Té dos càrrecs públics electes però no pot cobrar dos sous públics. La seva opció
ha estat escollir el més elevat.
Les 17 regidores i regidors del PSC tenen dedicació
exclusiva a l’Ajuntament i reben una retribució total.
No succeeix així a altres municipis que opten per
equips de govern amb algunes persones electes amb
dedicació parcial o que només assisteixen a les sessions del Ple, juntes de govern i comissions.
El cas més flagrant és el de les persones directives
i assessores, abans nomenades a dit, i que ara la llei
obliga a fer concurs per assolir la plaça, però, el fet que
al final la guanyin els qui ja la tenien fa sospitar que
són concursos molt dirigits. Es pot apreciar que els
seus salaris són desproporcionats.en molts casos.

L’alcaldessa rep la seva retribució de la Diputació de Barcelona.
Fonts: Taula de retribucions 2021. Modificació de denominacions i retribucions de personal eventual.
Ple extraordinari del 27/07/2020.

Padró x totes
J

a fa temps que sabem que a Santa Coloma el tràmit d’empadronament no és
gens fàcil per a una part de la població de la ciutat. Justament, les persones
més vulnerables, que tenen més problemes d’habitatge i de vida digna són les
que, quan accedeixen a l’Ajuntament, troben més problemes per aconseguir a
aquest document, molt important per a moltes coses.

la realitat

Arran de la pressió de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Gramenet, fa uns
anys es va començar a tirar endavant un altre mètode per arribar a aconseguir el padró. S’obria la possibilitat de sol·licitar-lo mitjançant instància i amb l’opció d’aportar-hi altra documentació suplementària (com els rebuts de la llum o de l’aigua, o
algun altre document oficial). El procediment és complex, poc eficient, poc resolutiu
i no compleix amb la condició de respondre abans de tres mesos, sobretot perquè es
multipliquen els expedients.

La majoria ja sabem que el padró és necessari per votar, per canviar de CAP, per a
l’impost de circulació... I potser no estem tan assabentades de com és de necessari
per tenir accés a la sanitat, per sol·licitar ajudes a l’hora de pagar el lloguer, per optar a un habitatge protegit o per iniciar els tràmits de regularització i poder tenir un
permís de treball i residència.
les lleis

La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, diu: “totes les persones
espanyoles o estrangeres que visquin al territori espanyol s’han d’empadronar al
municipi en què viuen habitualment”. I aquesta obligació de la ciutadania es correspon a l’obligació de l’administració a tirar endavant amb allò que té encomanat, que
és mantenir el padró actualitzat, de manera que reflecteixi quina és la població de
territori que li pertoca administrar. Aquesta mateixa llei diu: “les persones inscrites
al padró municipal són els veïns i veïnes del municipi”.
A més, l’abril de 2020, l’Estat va dictar instruccions tècniques sobre aquesta gestió.
Aclareix que no correspon a l’administració municipal saber la situació administrativa del veïnat, ni tampoc en quina situació viu a la ciutat. Només l’ha d’empadronar.

Tal com denuncia la Taula de Drets de Ciutadania, composta per catorze entitats
que treballen en els serveis a les persones, el protocols que empra l’Administració
local per empadronar resulten ineficaços a l’hora de facilitar aquest tràmit, que
és una obligació, a part d’un dret. I les vies que teòricament s’estan obrint no són
a l’abast de tothom, en el sentit que, a més de la infecàcia que hem esmentat més
amunt, no s’informa obertament des de les oficines municipals d’aquestes possibilitats.
Definitivament, cal una informació clara i oberta a la ciutadania per tal que pugui
exercir aquest dret, cal un protocol d’empadronament que faci aquest tràmit senzill
i sense complicacions burocràtiques, i cal obrir la porta a l’empadronament sense
domicili fix. Les organitzacions que desenvolupen tasques en l’àmbit dels serveis
socials estan obertes a treballar-hi conjuntament, entre elles i amb l’Administració.
Només cal fer aquest pas.

Llegums · Fruits secs · Espècies · Te ·
Farines · Arrossos · Melmelades

Tels. 672 078 701 / 647 636 328
Sagarra 28

hola@somoslabombilla.com
www.somoslabombilla.com
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Quo vadis, català?
L

’ús del català a Santa Coloma de Gramenet
continua sent minoritari. Ho podem veure a les
converses al carrer, als comerços o a les escoles, on
l’alumnat catalanoparlant acostuma a relacionar-se
entre ells en castellà, fins i tot quan els que interactuen tenen com a la llengua familiar el català. I
aquesta situació del català a la societat queda constatat a l’informe Català947. La llengua catalana als
municipis de Catalunya, elaborat per la Generalitat
de Catalunya i publicat recentment.

català està per sota de la resta de Catalunya en els quatre indicadors avaluats (entendre’l, parlar-lo, llegir-lo i
escriure’l).

L’informe creua dades demogràfiques i sociolingüístiques per municipis i àrees territorials, per tal que les
administracions les valorin i prenguin les decisions
oportunes. No és, per tant, un document de treball,
però la seva anàlisi permet visualitzar algunes qüestions interessants.

En l’àmbit del comerç, l’informe analitza 27 municipis de tot Catalunya, un d’ells Santa Coloma, i n’estableix una classificació en funció de l’ús del català.
Atents a les dades. Quant a la retolació principal, la
nostra ciutat ocupa el lloc 23; pel que fa a la retolació
dels aparadors, ocupa el darrer lloc, i en quant a ús
oral, el lloc 25. Som uns campions.

Interessant és conèixer quin ús es fa de la llengua.
Al Barcelonès Nord, és llengua habitual per al 15,3 %
davant del 73,8 % que fa servir el castellà. Al gràfic
podem observar en quin grau fa servir el català un
ciutadà d’aquest territori diàriament: si ens hi fixem, 7
de cada 10 persones del Barcelonès Nord no l’utilitza
mai o gairebé mai.

Pel que fa al coneixement del català, l’informe aporta
dades a nivell supramunicipal (Barcelonès Nord). Així,
es constata que al Barcelonès Nord el coneixement del

És evident que per poder valorar totes aquestes dades s’han de tenir en compte molts elements i analit-
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Ús que fa del català la població del Barcelonès Nord.

zar-los profundament, però les xifres mostren un futur
preocupant per a la llengua catalana a Santa Coloma i
el Barcelonès Nord. Portem més de 40 anys de democràcia, a l’escola el català és prioritari i la majoria de
persones de la nostra ciutat entèn el català. Per què,
doncs, aquestes xifres tan baixes respecte del seu ús
habitual? Només es pot explicar per una certa falta
d’interès de la població i per una pobra política lingüística municipal. Tots ens hem de posar les piles.
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Escalfa’t el cap!
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1. Hi ha ajuntaments, com el de Santa Coloma, que no ho fan amb la població més vulnerable.
2. Filòsof del segle XIX i carrer molt llarg // Tres vegades per ballar
3. En passat, es pot anar a presó per fer-ho de segons què // Memòria: el partit de Santiago Carrillo i Paco Frutos,
encara que tots dos van agafar altres camins.
4. ... és il·legal // Vestit típic d’un país del qual tenim moltes veïnes
5. El teatre de Sant Andreu // Si no ens movem, mai no passarà... // Amb el me, el feminisme més internacional
6. D’aquí ve el tanatori // Partit navarrès de dretes
7. Marxi // Rodolí: en molts plens la Núria mostra la seva...
8. S’aprimin molt // Símbol del metall que es recicla al groc
9. Sempre tan callada! // Seria meravellós si no li fallés l’última lletra
10. Moltes persones més ho farien si no fos per la desconfiança

VERTICALS
1. Fustes fosques // Gent que lluita pel dret a l’habitatge, visca!
2. Concentració al pis de dalt de tot o home perepunyetes // La lletra ..., revista
3. Diuen que l’Ajuntament ... molts arbres al carrer Sant Just // A vegades es trenca
4. Associació Malgaix de Llogaters Geniüts // ... Sense Llar, gent que fa feina a la ciutat.
5. Això et fa un mosso quan t’encapsula // En castellà, moneda
6. Radiotelevisione svizzera di lingua italiana // Desordenadament, doneta extremadament prima
7. La boca de la sorpresa // Un punt al dau // Els examics de Convergència deien que ho feien
8. Neurotransmissor // Si té les xifres molt altes fa por // Quin mal!
9. Això faré jo, quan tingui poder, amb els pisos dels grans tenidors
10. Cognom es posen moltes organitzacions, partits... referint-se a espais diferents // Nitrogen
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