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El calendari
de les dones

Habitatges
per als joves

El dia 21 es presentarà a Can Sisteré el
calendari de les dones de 2004.

Aquest mes entra en funcionament la
Borsa d’Habitatges de lloguer per als joves.

El 2004 empieza con un logro importante de mejora medioambiental

Ya no hay torres de alta tensión
en el parque fluvial del Besòs
Los cables van ahora por una galería de servicios subterránea

La última torre de alta
tensión del río cayó el
17 de diciembre. En to tal, en menos de un año,
han desaparecido 69
torres. Los cables pasan
ahora por galerías sub terráneas. Los alcaldes
de Santa Coloma, Bar celona y Sant Adrià vi vieron el desmontaje de
la torre como un hito
histórico para las tres
ciudades que compar ten el río.

El conjunto de elementos metálicos que
ha marcado con mayor dureza el paisaje
de Santa Coloma durante cuarenta años,
las torres eléctricas aéreas de alta tensión
que se instalaron en la década de los
años sesenta en las riberas del río Besòs,
ha desaparecido en las últimas semanas
del 2003. La última de las 19 grandes torres, de cuarenta metros de altura, de un
total de 69 de diferentes tamaños, que
estaba en el cauce del río junto al puente
de Santa Coloma, fue desmontada el pasado 17 de diciembre. Los trabajos de los
operarios de la empresa Fecsa-Endesa
que propiciaron la desaparición de esta
última torre, fueron seguidos con especial
interés y satisfacción por los alcaldes de

Barcelona, Joan Clos; Sant Adrià de
Besòs, Josep Maria Canga, y de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz. Los tres representantes locales coincidieron en la significación histórica de la jornada.
Bartomeu Muñoz señaló que la desaparición de las torres de alta tensión supone
un paso importante en el ambicioso proyecto municipal de lograr que la ciudad
recupere su fachada fluvial y comience a
vivir plenamente de cara al río. Recordó
que hace apenas una década la creación
del parque fluvial y la recuperación del
agua del Besòs era como un sueño y que
hoy los colomenses lo vivimos como una
magnífica realidad. Asimismo, destacó y
agradeció la solidaridad y el esfuerzo de

las instituciones, sobre todo de la Unión
Europea por su aportación económica
para la creación del parque fluvial, y el
compromiso cumplido de la empresa
Fecsa-Endesa.
Galería subterránea
La eliminación de las torres de alta tensión ha sido posible gracias a la construcción de una galería de servicios que discurre subterránea y de forma paralela al
margen derecho del río. Dicha galería alberga ahora nuevos cables que sustituyen la hasta ahora línea aérea eléctrica
que aguantaban las torres. La capacidad
de esta galería posibilita el paso mediante cables de otros servicios.

ACTUALITAT

Adéu, Festes d’Hivern, adéu. Tot i que encara
queden alguns actes per celebrar, com el lliurament dels guardons de l’esport colomenc, les
Festes d’Hivern entren en la recta final. El Nadal
i la massiva cavalcada de Reis han estat els
punts d’inflexió. Els Mags d’Orient van desfilar
enguany pel barri del Singuerlín davant de mi-
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Comença un nou
cicle de l’Aula de
Difusió Cultural
per a la Gent Gran
El Centre Excursionista Puigcastellar enceta un nou cicle de conferències per a la gent gran sobre
diversos temes d’interès. Les xerrades tindran lloc els dimecres
d’aquest trimestre, sempre de
17.30 a 18.30 h, a la sala d’actes
del Museu Torre Balldovina. La
primera serà el dia 14 de gener,
durà per títol “Miscel•lània de
l’art: el temps del romànic” i anirà
a càrrec de l’historiador Jaume
Crossas.
Història, sexualitat, manipulació
d’aliments, psicologia, islamisme,
música, astronomia, art, cinema,
literatura i medi ambient són les
temàtiques programades per a
aquesta temporada de l’Aula de
Difusió Cultural per a la Gent
Gran.

lers de persones i van escampar el seu missatge de pau. Les Festes ens han deixat altres esdeveniments culturals, com el Yunque Flamenco o els Jocs Florals. El primer premi (600 €)
d’aquest certamen poètic va ser per al granadí
Alfonso Cabello, amb l’obra Letargo; els catalans Jordi Boladeras, amb el poemari Versos

navegables, i Antonio Ruiz, amb Herméticas,
van assolir els dos accèssits (300 €); el premi
especial al millor poeta colomenc va ser per a
Josep Ramon Aragó per Entre arbres i noms.
Els premis dels Jocs Florals van ser lliurats per
l’alcalde, Bartomeu Muñoz, i el president de
l’empresa PASC, SA, Pedro Antonio García.

El 21 de gener es presentarà el
calendari de les dones del 2004

E

l proper 21 de gener (18 hores) es presentarà a Can Sisteré el calendari de les dones del 2004. Editat per l’Ajuntament, a través de la Regidoria
Dona i Igualtat, pretén posar èmfasi sobre la responsabilitat compartida. El
calendari té12 imatges, una per mes, fetes per la fotògrafa colomenca M.
Àngels Franco, que incideixen en aquesta crida a la igualtat.

L’Ajuntament
facilita uns punts
de recollida dels
arbres de Nadal
Fins al dia 20 de gener, els colomencs poden deixar els arbres de
Nadal en uns punts de recollida
que s’han habilitat especialment
per a aquesta finalitat. Són
aquests: plaça de Pau Casals,
plaça de la Vila, parc d’Europa
(illa 4, davant del carrer del Doctor Ferran), parc de Moragas,
plaça del Rellotge i deixalleria
municipal (carretera de la Roca,
km 6).
Amb aquests espais es facilita la
recollida selectiva dels avets i es
contribueix a la millora del medi
ambient. Aquests arbres són,
posteriorment, triturats i convertits en adob.
Més informació, a wwww.grame.net/neteja i al telèfon de la
deixalleria i 649 485 931.

ACTUALITAT

La Borsa d'Habitatges de
Lloguer per a Joves ja ha
començat a funcionar
Hi ha una oficina d’informació i mediació entre
propietaris i llogaters a la rambla del Fondo,17

E

l passat 7 de gener es va
posar en marxa la Borsa d'Habitatges de Lloguer per a Joves,
una iniciativa del Consell Comarcal del Barcelonès amb el suport
de l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet i la Secretaria General de Joventut de la Generalitat. L'objectiu d'aquest servei és
doble: posar a l'abast dels joves
pisos de lloguer i suport jurídic i,
per als propietaris, facilitar les
tasques administratives per llogar l'habitatge.
De moment, l'oficina començarà
les tasques d'organització interna i recerca d'habitatges al local
ubicat a la rambla del Fondo, 17.
A partir del mes d'abril, quedarà

instal•lada definitivament al nou
local del carrer del Bruc, 21-23.
L'empresa guanyadora del concurs per gestionar l’oficina ha estat Prohabitatge, mentre que el
local, el seu manteniment i el seguiment de la gestió és competència de l'empresa municipal
Gramepark.
Llogar al Barcelonès
Els joves d'entre 18 i 35 anys que
vulguin accedir a un habitatge de
lloguer podran passar per l'oficina a informar-se. Els requisits que
han de tenir són els següents: ingressos bruts com a mínim 1,5
vegades el salari mínim interprofessional i, en cas contrari, dispo-
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sar d’un aval. A més, podran obtenir tota la informació sobre
contractes d'arrendament, assessorament legal i financer. El
contracte d’arrendament impedeix clàusules abusives per part
dels propietaris, suprimeix els
costos econòmics de la gestió i
ofereix un habitatge digne a un
preu entre un 10 i un 20 per cent
per sota del de mercat.
L'oficina també ofereix uns serveis molt interessants per als propietaris. Fonamentalment s'oferirà la mediació amb els inquilins,
s'assegurarà el cobrament mensual del lloguer i es vetllarà perquè no es produeixin desperfec-

tes al pis. També es posarà en
marxa una línia de microcrèdits
per a la rehabilitació. Qualsevol
propietari que vulgui llogar el seu
pis mitjançant la borsa ho pot fer
a partir del 7 de gener a l'oficina.
Una de les primeres tasques de
l'oficina serà la realització d'un
estudi sobre els habitatges buits
a Santa Coloma. Posteriorment,
un captador contactarà amb els
propietaris per tal d'incorporarlos a la borsa.
En un futur s'estudiaran altres
possibilitats per ampliar l'oferta
de l'oficina, com compartir habitatges amb gent gran o llogar habitacions.

BREUS
!Personas centenarias
Los familiares de las personas que a lo largo del 2004 cumplan cien años
y quieran que el Ayuntamiento les ofrezca un merecido acto de reconocimiento y homenaje, han de ponerse en contacto, con una prudente antelación, con este número 93 462 40 00 extensión 2432.

!La Mercè i la segona Pasqua, festes locals
El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma ha aprovat les festes locals de
l’any 2004. Seran els dies 31 de maig (segona Pasqua) i 24 de setembre
(festivitat de la Mercè).

!L’OIAC recupera el seu horari habitual
Una ‘escudella’ de récord Guinnes. La escudella popular del pasado 21 de
diciembre, el acto central de la campaña navideña de promoción del comercio colomense, ha entrado en el Libro Guinnes de los Récords por la
masiva asistencia de ciudadanos a esta cita gastronómica. En total se repartieron más de 2.500 platos de esta comida tradicional catalana, en cuya elaboración se utilizaron 3.000 litros de agua, 160 kilos de albóndigas,
160 kilos de butifarra, varios tipos de verduras, etc. La escudella, que se cocinó y se degustó en el parque de Europa, tuvo una madrina muy especial,
María Quintas, una vecina de la avenida de la Pallaresa de 101 años de
edad. La jornada fue un éxito de participación, igual que la campaña de promoción comercial navideña. Impulsada por la Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) y el Ayuntamiento, ha tenido otros momentos brillantes como
el concierto del grupo La Caja de Pandora o la fiesta infantil. En total han
participado más de 600 establecimientos asociados a la ACI.

Passades les festes nadalenques, l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) recupera el seu horari habitual, és a dir, de dilluns a dijous
de 8.30 a18 h i divendres de 8.30 a 15 h. Les biblioteques Central, Can
Peixauet i Singuerlín també han tornat als seus horaris normals.

TELÉFONO
DE RECOGIDA
GRATUITA
DE MUEBLES

Al teu aire!

93 385 73 12

Emissora municipal,
107.4 FM

GRAMA
RÀDIO
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QUÈ FEM? / ON ANEM?

An
nun
nci

Ajut per a Irán
Diverses ONG de desenvolupament i acció humanitària han endegat una campanya d’emergència per Iran arran del terrible
terratrèmol que va patir la província de Kerman, situada al sudest del país, el passat 26 de desembre. El nombre de damnificats
podria superar les 100.000 persones. Hi ha un compte corrent
obert a la Caixa Catalunya on totes les persones que vulguin poden fer efectiu el seu donatiu. El
número és el següent: 2013 0490
15 0200563642.
Informació: a la Federació Catalana d’ONGD, tel. 93 451 70 70 i
650 95 62 98.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebrará el
dia 11 (12 h) la primera gala flamenca de 2004. Actuará el grupo
de baile de la entidad y otros artistas invitados que interpretarán
temas flamencos y coplas. A la
guitarra estará Rafael Orozco.
Lugar: avenida de la Pallaresa,
96.

Yoga
El Centre Cívic del Singuerlín pone en marcha un curso de yoga.
Información: avnida de Catalunya, 41.
Telèfon: 93 391 71 10.

4

Baile tercera edad
El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo celebrará un baile
el día 10 (16.30 h.), amenizado
por el músico Juan Carlos Benzal.
Lugar: centro cívico del barrio,
calle de Wagner, 19.

Homenatge a la professora M. Teresa Barrio. El passat 19 de desembre
es va retre homenatge a la professora del col•legi Sagarra, Maria Teresa Barrio Robles, amb motiu de la seva jubilació i després d’una llarga
trajectòria professional en aquesta escola. A la imatge podem veure la
mestra acompanyada de l'alcalde, Bartomeu Muñoz, i del director del
centre, Joaquim López. Hi van assistir tots els alumnes del centre.

Teatre
Dins de la programació de les
Festes d’Hivern, el propers dies
16 i 17 de gener (22 h), el grup
colomenc Scenik Teatre posarà
en escena l’obra Quòrum .
Lloc: Teatre Sagarra.

Matinal de tennis
L'escola de tennis del Complex

Esportiu de Torribera prepara per
al 10 de gener una gran matinal
tennística per a grans i menuts.
De 10 a 11.30 hores se celebrarà
una exhibició a càrrec dels alumnes dels diferents cursets. Hi assistiran el jugador de l’ATP, Julián
Alonso, i el membre de l’equip
tècnic de la Copa Davis, Xavier
Alonso. Com a cloenda, es lliuraran uns petits obsequis de record.
Lloc: carrer de Castella, s/n.

VISITES ESCOLARS

Farmàcies
Divendres, 9
•D
Mn J. Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dissabte, 10
•D
Ptge. d’en Caralt, 19 / Perú 28
Diumenge, 11
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dilluns, 12
•D
Florència 45 / Av. de la Generalitat,
131
Dimarts, 13
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dimecres, 14
•D
J.V. Escalas, 7 / Còrdova, 47
Dijous, 15
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
•Aquestes quatre farmàcies obren
cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

Es fa pública la convocatòria per a la
presentació d´ofertes en relació amb els
productes normalitzats per a l´any
2004 i aprovats per la Comissió de Govern en data 25 de novembre de 2003,
dels subministraments següents:
CONVOCATÒRIA PER L´ANY 2004 PER
A PRODUCTES NORMALITZATS
1.- Material d'oficina. 2.-Lloguer d'infrastructures. 3.- Impremta. 4.-Informàtica. 5.-Vestuari. 6.-Material vari assumptes
generals.
7.-Lloguer
maquinària. 8.-Material tècnic Policia
Local. 9.-Aglomerat asfàltic. 10.-Material de construcció. 11.-Ferreteria . 12.Formigons. 13.-Fusteria. 14.-Aparells
sanitaris (construcció).15.-Pintura.16.Neteges especials. 17.-Fundició. 18.-Vidrieria. 19.-Senyalització. 20.-Semaforització. 21.-Ferreria. 22.-Persianes.
23.-Lampisteria. 24.-Material elèctric.
Es valorarà el compliment dels criteris
de bones pràctiques ambientals de la
gestió municipal.
Les empreses interessades a presentar
proposicions cal que sol•licitin el model
d´instància així com la relació de productes normalitzats al departament de
compres de l´Ajuntament.
Els proveïdors hauran de presentar la
seva sol•licitud en dies hàbils, a la OIAC
de 8.30 a 18 h (divendres, de 9 a 15 h)
en sobre tancat (un sobre per cada grup
de productes) especificant el preu de
cada article, l´IVA corresponent i l´import total (preu+IVA).
Els preus no experimentaran variació
durant l'any 2004, si bé els proveïdors
podran millorar la seva oferta, al llarg
de l´any.
El termini per a la presentació d´ofertes
finalitzarà el proper dia 30 de gener de
2004 a les 15 hores.
L´obertura de les ofertes es farà mitjançant mesa de contractació a l'Ajuntament, el primer dimarts següent a la
finalització del termini de presentació
de les pliques.
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Aprovat inicialment per acord de Ple
d'aquest Ajuntament, de data 1 de desembre 2003, l'Ordenança General de
Serveis Funeraris de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, s'exposa al
públic pel termini de trenta dies hàbils
per a la formulació de reclamacions i
al•legacions.
Aquesta Ordenança estarà exposada al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, situat
a la Plaça de la Vila, núm. 1. Les al•legacions hauran de presentar-se en
l'OIAC, en horari de dilluns a dijous, de
8'30 a 18 hores i divendres de 8.30 a 15
hores.
Cas que no es presenti cap reclamació
i/o al•legacions dins del termini esmentat, aquesta Ordenança esdevindrà definitiva.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CEIP Jaume Salvatella. Els alumnes de 3r de primària de l’escola Jaume
Salvatella van visitar l’Ajuntament el dia 11 de desembre. Aquesta visita
forma part del Programa d’activitats educatives.
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