
 
 
 
Aviat farà just un any, el 18 de juny de 2009, que la ciutadania de Santa 
Coloma va sortir al carrer sota el lema Ja n’hi ha prou! Bartomeu dimissió! 
Aquella massiva mobilització es va produir cinc mesos abans que esclatés el 
cas Pretòria, que ha afectat greument el nom i el dia a dia de la nostra ciutat.  
En aquells moments l’asfixiant situació que vivia la ciutat, subjugada sota una 
mena de dictadura local que practicava dia rere dia la imposició, la manca de 
participació i l’agressió permanent al territori va mobilitzar a molta gent i la 
protesta es va materialitzar en la manifestació més massiva i emblemàtica 
d’aquests darrers anys. 
 
Després d’un any, la Plataforma ha pogut constatar un tímid canvi per part de 
l’Ajuntament en les formes de relacionar-se amb les entitats, però en cap 
moment un canvi substancial en la manera de fer les coses i en el contingut de 
la política que es desenvolupa.  
 
Per això la Plataforma convoca una nova manifestació, que es celebrarà el 
proper 17 de juny de 2010, i que sota el lema Ja n’hi ha prou! Consistori 
dissolució! recorrerà els carrers de la ciutat. Aquesta marxa commemorarà la 
mobilització de fa un any i expressarà de forma clara les següents idees i 
exigències: 
 

• Expressar l’enèrgic rebuig de la ciutadania per tot el que ha anat 
aflorant a la llum pública arran de la publicació del sumari del Cas 
Pretòria. Les investigacions i les converses telefòniques mostren que tot 
ha anat molt més lluny del que tots i totes sospitàvem i que la manera 
matussera d’actuar dels polítics corruptes ha atemptat greument a la 
dignitat de les persones, a la imatge de la ciutat de Santa Coloma i a la 
mateixa essència de la democràcia. 

 
• Expressar la necessitat d’arribar fins al fons en l’esclariment total 

dels fets succeïts i demanar la depuració de totes les 
responsabilitats. La justícia ha d’arribar al fons de tots els 
esdeveniments i no es pot permetre que cap persona que estigui 
imputada o implicada pugui estar desenvolupant amb normalitat la seva 
feina a l’Ajuntament, com si res no hagués passat. 

 



• Exigir, una vegada més, la dissolució del consistori i el 
nomenament d’una junta gestora a l’Ajuntament fins la celebració 
de les eleccions de maig de 2011. La Vicepresidència Tercera del 
Govern Central va desestimar el mes de gener de 2010 la dissolució del 
consistori, però atès l’abast dels presumptes delictes que s’imputen als 
antics polítics i càrrecs municipals, i vista la intervenció de Gramepark 
per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que representa una mena de 
dissolució encoberta, considerem necessari tornar a exigir la total 
dissolució del consistori. 

 
• Refermar la voluntat de tots els col·lectius, entitats i moviments 

ciutadans de treballar unitàriament i al voltant de la Plataforma en el 
camí d’aconseguir una Santa Coloma millor. La regeneració 
democràtica només serà possible amb la implicació i la participació de la 
ciutadania en totes les decisions municipals. Només aconseguirem una 
Santa Coloma millor si treballem units i unides, lluitant solidàriament per 
la nostra ciutat i si aconseguim elaborar un Projecte de Ciutat participatiu 
i consensuat. 

 
La manifestació es celebrarà el proper dijous 17 de juny, i sortirà a les 20 hores 
de la plaça de la Vila. 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, juny de 2010 


