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Deixalleria
mòbil

Centre Esportiu
del Raval

La deixalleria mòbil passa pels barris
cada divendres al matí.

Aquest equipament amplia les seves
instal•lacions.

Dijous se celebrarà la quarta edició d’aquests premis

El Teatre Sagarra acull el dia 29 la festa
de l’esport colomenc amb el lliurament
de guardons als més destacats de l’any
El dia 29 (19 h) tindrà lloc al Teatre
Josep Maria de Sagarra l’últim acte
de la Festa Major d’Hivern: la quarta
edició del lliurament dels Guardons
de l’Esport Colomenc. En aquesta
cerimònia es farà un reconeixement
públic de l’esforç fet per desenes
d’entitats i d’esportistes colomencs
en el darrer any.
Les distincions que s’atorgaran corresponen a quatre categories: homenatge i reconeixement d'una trajectòria esportiva,
mencions especials (tasca social o benèfica, gestió esportiva, fair-play, promoció
de l'esport de base, escolar i no competitiu, etc.), difusió de l'esport i de la imatge
de la ciutat i ascens de categoria o obtenció d’algun títol de campió. Els Guardons
de l'Esport Colomenc s’entreguen cada
any per acord de l'Institut Municipal d'Esports (IME) a proposta del seu president.
Pel que fa als guardonats, aquest any rebran l’homenatge i el reconeixement a
una trajectòria esportiva: Toni Rovira
(UDA Gramenet), per la seva contribució
al futbol, com a jugador i preparador físic;
José Antonio Ballesteros (Club Patí Gramenet), per la seva exitosa trajectòria i el
seu treball en la promoció del patinatge; i
Francesc Massip, per la seva contribució
al ciclisme i l'esport colomenc.
Hi ha mencions especials per a Josep Morera (Complex Esportiu de Can Zam), el
grup de matins de gimnàstica de manteniment de l’Associació Esport i Salut, el
grup de matins de gimnàstica de manteniment de la gent gran del Centre Esportiu
del Raval (Josep Cardeñas), Sergio Sánchez (FS Cuenca), l’AD Eurogramenet i
Eulogio García (FS Marfil Santa Coloma);
per la col•laboració en el torneig 3 x 3 de
bàsquet “Encistella contra l'esclerosi múltiple” hi ha mencions especials per al
Draft, el CB Santa Coloma, l’UDA Gramenet, el col•legi Verge de les Neus i el
col•legi Sagrat Cor.
Per la seva tasca de difusió de l'esport i la

Martínez Esport obté també un
reconeixement en quedar campió d'Espanya i de Catalunya de
club; Gimnàs Dinamic: José Luis
Medina i Nazareth Medina;
Gimnàs Europgym: Andrea Garcia; Gimnàs Club Esport: Nil Sánchez, Juan Manuel Amate i Francisco Garcia; Gimnàs Satori:
Francisco Álvarez, Jonathan
Tineo i Abraham Barrera.
En bàsquet han estat guardonats
l’equip sènior del CB Santa Coloma i el júnior femení del Draft
Gramenet; en billar, Dani Sánchez; en botxes, el Club Petanca
de Can Mariner; en escacs,
l’equip aleví i els equips B i D de
La Colmena; en futbol, Aaron
Bueno, de l’UDA Gramenet, que
va debutar amb la selecció de
Els Guardons de l’Esport Colomenc tenen com a finalitat afavorir la
futbol de Catalunya, i els equips
pràctica esportiva a la ciutat des de la base.
juvenil B, infantil B, benjamí B i
benjamí C de l’UDA Gramenet; en futbol
imatge de la ciutat han estat distingits:
també han estat premiats la UE Raval
Construcciones y Promociones Ortega i el
(aleví) i el Calaf Gramenet (prebenjamí i
Centre d'Acolliment Santa Rosa.
benjamí); en futbol sala, el FS Lluís Millet,
Com sempre, el gruix de premiats corresl’AD Eurogramenet (infantil), el FS Marfíl
pon a la modalitat d’ascens de categoria i
Santa Coloma (equips cadet, infantil, juveobtenció de títols. En atletisme, han estat
nil, aleví i sènior) i Javier Rodríguez, camguardonats Juan Manuel Morales (Unió
pió d'Europa amb el FS Playas de Castellón;
Colomenca d'Atletisme), campió de Cataen gimnàstica, Oriol Combarros, campió
lunya absolut de 20 km marxa, i Antonio
d’Espanya de potro amb anelles, i Maria
Franco (Nou Barris Guttmann), campió
Garcia i Beatriz Benítez (Club Escola Artísd'Espanya de 800 m llisos i campió d'Eurotica Gramenet); en natació, Javier Muñoz i
pa 4x400 de discapacitats.
Samuel Madrid (Associació Natació GraCom en altres edicions, una de les modalimenet) i Natalia Trascastro (CN Betulo); en
tats amb més èxits ha estat la d’arts marpatinatge, Toni González, Ana Pulido,
cials. Per gimnasos, aquests són els guarJavier Fernández, Lídia Lao, Sandra Balladonats: Gimnàs Cosmo’s: Albert Górriz,
no i Lanç Rodríguez (tots del Club Patí GraJonathan Redondo, Mari Carmen Romero,
menet); en rugbi, Anna Dolera (UE SantAdrià Álamo, Fernando Díez i Sara Sánboiana) i Valeriano Quintero, Manuel Mata
chez. Gimnàs J. Martínez Esport: Alba Casi Jordi Díaz (FC Barcelona); en tennis taula,
tro, Víctor Ridao, Yuta Martínez, Amanda
l’equip sènior masculí del Tennis Taula
Cortés, David Mañas, Maribel Almahano,
Santa Coloma i els jugadors d’aquesta
Cristina Castillo, Montse Gispert, Jonathan
entitat Adrián Cano i Yahya Kafouhki; i en
Vega, David Martínez, Rubén Berrio, Juan
waterpolo, Estela Comella Díaz (CN Sant
Carvajal, Moisés Gutiérrez, Antoni Quílez,
Andreu).
Mireia Castillo i Sergio Torres. El Gimnàs J.

ACTUALITAT
Homenatge a les
víctimes de la
dictadura franquista
El 27 de gener de 1939, les tropes
franquistes varen entrar a Santa
Coloma de Gramenet, i tot seguit,
va començar una dura repressió
contra la població. Diverses organitzacions polítiques i socials han
creat la Comissió 27 de Gener per
retre homenatge a les víctimes de
la dictadura. Hi haurà una concentració el dia 27 (19 h) a la plaça de
la Vila, on es llegirà un manifest.
D’altra banda, el dissabte 31 de
gener hi haurà diverses activitats
al Mas Fonollar. Finalment, del 26
de gener al 2 de febrer, també al
Mas Fonollar, es podrà veure una
exposició sobre la incidència del
franquisme a la ciutat.

URGÈNCIES
Mossos d’Esquadra:
088
Policia Local:
092

Comença el cicle ‘Aula de salut
segle XXI’ amb una conferència
sobre la fibromiàlgia

E

l 27 de gener se celebra una
conferència al Museu Torre Balldovina (18.30 h) sobre una de les
malalties reumàtiques que més interès ha despertat els últims anys.
La xerrada porta per títol “Fibromiàlgia” i forma part del cicleAula
de salut segleXXI, que cerca els
diferents temes que són d’interès
per a la gent del carrer i que també generen més dubtes i angoixes. La conferència estarà impartida per diferents professionals que
dia a dia diagnostiquen i tracten
aquesta malaltia, de la qual es
desconeixen les causes però s'ha
comprovat que hi participen factors psicològics i psicosocials. Hi
parlaran Teresa Mariné, reumatòloga de l'Hospital de l'Esperit Sant;
M. Antònia Massanet, psicològa i
psicoterapeuta de la Lliga Reumatalògica Catalana; M. Antònia Rocabayera, treballadora social de
l'Àrea Bàsica de Salut IV de l'Insti-

SERVEIS

La propera setmana s’iniciaran
les obres d’urbanització del carrer de Mn. Camil Rossell, entre els
carrers de Prat de la Riba i La Plata. Per a l’execució de les obres es
necessari tallar un sentit de circulació, que es desviarà pel carrer
del Nord i el passatge del Nord. El
carril que es tallarà és el de sentit
baixada, en direcció a l’avinguda
de la Pallaresa. La durada de les
obres serà d’uns quatre mesos.
Disculpeu les molèsties.

Èxit de la trobada
‘Fem festa tots junts’
El dia 18 de gener, al Teatre Sagarra, la Fundació Integramenet, amb
el suport de l'Ajuntament, va organitzar una jornada per reflexionar
sobre el fenomen migratori des
d'una perspectiva global i local. Hi
van participar diverses entitats i va
ser un èxit i una bona mostra de la
capacitat de la ciutadania colomenca per conviure en la diversitat.

BREUS

La deixalleria mòbil arriba als barris
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tut Català de la Salut, i Antonia
Mares, presidenta de la l'Associació d'Afectats de Santa Coloma.
L'Aula de salut segle XXI proposa
un espai d'intercanvi entre els
professionals sanitaris de la ciutat
i els ciutadans, amb la intenció de
donar a la població un concepte
positiu de la salut per tal que pugui aprofitar plenament les seves
capacitats físiques, mentals i emocionals, i no cenyir-se tan sols a
l'absència de la malaltia.

Obres al carrer de
Mn. Camil Rossell

Molts dels materials que llencem es poden reciclar; també hi ha residus que poden ser tòxics i han de rebre el tractament adequat. Per facilitar aquesta feina als ciutadans, cada divendres la deixalleria mòbil
arriba als barris de Santa Coloma. Els horaris i les parades establerts
són: plaça de Catalunya, de 10 a 11 h; mercat del Fondo, d’11 a 12 h;
plaça de la Vila, de 12 a 12.30 h; plaça de l’Església, de 12.30 a 13 h; i
avinguda del Puig Castellar, de 13 a 14 h.
Material tèxtil, sabates, pa sec, radiografies, tòner, fluorescents, piles,
olis, bateries, pintures, esprais, dissolvents i material d’informàtica
són només alguns exemples dels residus que es poden fer arribar a la
deixalleria mòbil.
La deixalleria, d’altra banda, es troba al km 6 de la carretera de la Roca. Més informació, al telèfon 649 48 59 31.

!Curs de manipuladors d'aliments
Encara queden places disponibles per als cursos de manipuladors d'aliments que organitza l'ACI, als quals poden apuntar-se tant els associats
de l'Agrupació com els no socis. Cada curs —el primer s'impartirà el 29
de gener— dura quatre hores, en torns de matí o de tarda, i es pot escollir l'especialitat d'alimentació o d'hostelaria. Recordem que, segons la
nova normativa de manipulació d'aliments, els empresaris han de poder
acreditar que els seus treballadors tenen la formació adequada per a la
seva feina. Més informació, al número de l'ACI: 93 385 79 04.

!Torneo de tenis
Borja Trujillo se proclamó campeón del torneo de Navidad de tenis, celebrado recientemente en el Complex Esportiu de Torribera, al vencer a
Ramón Sánchez en tres sets (3-6, 6-2, 6-3). La campeona femenina fue
Encarna Duque, que se impuso a Ma. Dolores Molina (6-4, 7-6).

!Mostra d’Entitats

CONCERT D'HIVERN
25 de gener de 2004 a les 7 de la tarda

COBLA

MIL·LENÀRIA DE COTLLIURE
(CATALUNYA NORD)

Teatre Josep Maria de Sagarra
Organitza: Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana del CEP

50è APLEC de la SARDANA (1936-2004)

La Federació d’Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet
(FAVGRAM) convoca totes les entitats sense ànim de lucre a una assemblea, a Can Sisteré, que tindrà lloc el dia 29 (19 h), per organitzar la propera edició de la Mostra d’Entitats.

An
nun
nci
El 14 de març se celebraran les eleccions generals
Del dia 26 de gener al 2 de febrer (ambdós inclosos ) estaran exposades al
públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades,
puguin formular reclamacions. Els interessats hauran de portar el DNI, el
passaport o el permís de conduir i adreçar-se a l'Ajuntament (OIAC), plaça de la
Vila, 1, de dilluns a dijous de 8.30 a 20 hores, divendres de 8.30 a 18 hores i
dissabte i diumenge de 9 a 14 hores.

ACTUALITAT

El Centre Esportiu del Raval
amplia sus instalaciones
Este equipamiento aumenta la superficie
para actividades y abre un centro médico

E

l Centre Esportiu Raval
(CER) ha puesto en marcha esta
semana un centro médico de 120
m2 en el interior de sus instalaciones. Además, se ha ampliado la
superficie dedicada a actividades
deportivas y se ha renovado maquinaria. El alcalde, Bartomeu
Muñoz, visitó el jueves 15 de
enero las instalaciones.
En el centro médico se ofrecen diversas especialidades médicas y
odontológicas. Además cuenta
con un servicio de fisioterapia y
una sala de estética, atendidas
por varios profesionales y tres facultativos que ejercen sus especialidades y revisiones médicas.
Los socios del CER pueden beneficiarse de importantes descuentos
en las tarifas del centro médico.
Más espacio
Desde su puesta en marcha en noviembre de 2002 el CER ha ido cre-

ciendo en número de abonados.
Actualmente cuenta con 4.500 socios que utilizan las instalaciones
acuáticas y deportivas del centro
que ocupan 5.700 m2. Las instalaciones se completan con un aparcamiento de 40 plazas.
El fitness y el uso de las dos piscinas son las actividades que cuentan con más participantes. El aumento de abonados ha supuesto
la puesta en marcha de dos nuevas salas de 200 y 400 m 2 respectivamente para la realización
de spinning y gimnasia. El CER
también ha realizado una importante inversión en la renovación
de la maquinaria deportiva como
bicicletas estáticas y simuladores
de marcha. El apartado de personal también se ha ido ampliando
progresivamente, hasta llegar
hasta las 43 personas que trabajan actualmente.
Entre los proyectos de futuro, es-

El alcalde y el presidente del IME visitaron las instalaciones del CER, acompañados
por el director del centro y el responsable del nuevo servicio médico.

tá prevista la creación de un solarium en uno de los espacios adyacentes al centro.

El CER está ubicado en el Espai
Cívic del Raval, entre las calles
de Sant Jordi y Pau Claris.

Inscripcions a la Rua de Carnaval
Fins al 14 de febrer estarà obert el termini d’inscripcions per a totes
aquelles comparses que vulguin participar en la Gran Rua de Carnaval,
que tindrà lloc el 21 de febrer, i en la Rua Infantil del dia 22 del mateix
mes. Per apuntar-s’hi, cal adreçar-se a l’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana (OIAC), de dilluns a dijous de 8.30 a 18 h i divendres de 8.30 a
15 h, i omplir la fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’esmentada oficina.

LES FOTOS

Convocat el IV
Concurs de pintura
per a nens i joves
Amb el títol d’El món dels somnis,
l’IES Ramon Berenguer convoca el
IV Concurs de pintura per a nens i
joves. La data límit de lliurament de
treballs és el 24 de març, i els originals s’han de fer arribar als Serveis
Educatius d’Ensenyament (av.
d’Anselm de Riu, 125). Hi ha quatre
categories: de 3 a 6 anys (A), de 6 a
12 (B), de 12 a 16 (C) i de 16 a 21
(D). Els premis per a les dues primeres categories consistirà en un
lot integral de material plàstic de
qualitat i vals de compra en una papereria de la ciutat. Els de les categories C i D serà un viatge d’un cap
de setmana patrocinat per l’agència de viatges Deysetours.

Roger Roca s'endú el seu primer Cros Amorós. L'atleta de l'Igualada Roger Roca va imposar-se en el 34è Cros Amorós amb gran autoritat davant el marroquí Mustafá Younes i al veterà atleta del Calajón Calatayud Juan Ramón Muñoz,
guanyador a les edicions del 96 i el 98, amb un temps de 27:36. En categoria femenina la guanyadora va ser Laura Rosell (14:37). Prop de 2.000 escolars i uns 600 atletes federats van prendre part en la cursa. Amb la presència d’Antoni
Amorós, el nou secretari general de l'Esport, Rafael Niubó, i altres representants polítics de Santa Coloma de Gramenet, els atletes van haver d’afrontar un traçat sinuós però en excel•lent condicions, fet que encara va fer més atractiva
la matinal atlètica. En la categoria sènior masculí, els quatre primers classificats van ser Roger Roca (Igualada), Moustafá Younes (el Marroc), Juan Ramón Muñoz i Driss Lakouhaja. En la categoria sènior femení, les tres primeres van ser
Laura Rosell, Marta Gómez i Maria Casanueva. El Cros Amorós està organitzat per la Unió Colomenca d’Atletisme.

Teatro y conducción
responsable
El Teatro Sagarra acogió recientemente la obra Otro y yo, que forma
parte del XXIII Programa de Actividades Educativas, dirigida a jóvenes de 15 a 18 años, y que
muestra las claves de una conducción responsable de ciclomotores.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Bailes de jubilados
!El

Casal d’Avis de Can Mariner
celebrará un baile el 30 de enero
(17 horas).
Lugar: centro cívico del barrio,
calle de Milà i Fontanals, 14-16.
!El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo celebrará un
baile el día 17 (16.30 h.), amenizado por Juan Carlos Benzal.
Lugar: centro cívico del barrio,
calle de Wagner, 19.

Tenir cura de la veu
L'Associació de Veïns de Can
Mariner organitza unes jornades
de prevenció i cura de la veu.
Horari: dissabtes de 17.30 a 19 h.
Telèfon: 670 22 02 18.

Conferència
L’enginyer industrial Josep Martinell pronunciarà una conferència
sobre el tema “¿Perjudiquen a les
persones les línies d’alta tensió,
les antenes de telefonia, els mòbils, etc.?” el dia 29 (21 h).
Lloc: carrer de Sant Josep, 20.
Organització: Centre Excursionista Puigcastellar.

ces del Sur celebrará el día 24
(22 h.) una velada flamenca.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.
! La Casa de Málaga ha programado una nueva gala flamenca
para el día 25 (12 h.). Estarán, al
cante, la Sra. Ramoní, Paco de
Nerja y El Liyo; al baile, Aires de
Málaga, y a la guitarra, Rafael
Orozco.
Lugar: avenida de la Pallaresa, 96.

Àrea Cultural Oriol
L’Àrea Cultural Oriol ha programat aquestes activitats:
!Fòrum temàtic, amb la projecció
de la pel•lícula Estación Central de
Brasil, el dia 24 (19 h). Hi col•labora la Fundació Catalunya-Amèrica.
! XIV Tertúlia Literària: dirigida
per Carme Catà, la poetessa Josefina Peraire presentarà el seu lli-

bre Interiors. L’acte tindrà lloc el
dia 28 (21 h). Les reserves es poden fer fins al dia 26.
!Taller d’icones bizantines: dirigit
per Magdalena Parera i Angelines Alarcón, s'impartirà els dimecres de 17 a 19 h. Començarà el 4
de febrer.
Informació: carrer Nou, 4.
Telèfon: 93 385 30 05.

Curso de informática
La Asociación de Vecinos del Raval organiza un curso de informática. Las clases comenzarán el 2
de febrero.
Horario: martes y jueves, de 17 a
19 h.
Precio: socios, 40 euros; no socios, 50 euros.
Lugar: centro cívico del barrio
(calle de Monturiol, 20).
Inscripciones: en la citada dirección, los martes de 18.30 a 20 h.

Aula de la gent gran
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“Miscel•lània de l’art: el romànic”
és el títol de la propera conferència del cicle Aula de difusió cultural per a la gent gran, que organitza el Centre Excursionista
Puigcastellar. L’acte tindrà lloc el
dia 28 (17.30 h). El ponent serà
l’historiador Jaume Crossas.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Galas flamencas
! El

La Agrupación de Vecinos del
Distrito VI (Fondo) organiza una
excursión a la localidad tarraconense de Alcover el 15 de febrero.
Precios: socios, 32 €; no socios,
36 €; niños (hasta 10 años), 32 €.
Información: Centre Cívic del Fondo (calle de Wagner, 19).
Teléfono: 93 462 40 67.

Restauració de mobles
L’associació Restaura fa un curs
de restauració de mobles.
Lloc: Centre Cívic de Can Mariner,
carrer de Milà i Fontanals, 14-16.
Informació: a l’esmentat centre ,
el dia 27 a les 16 h, i al telèfon 93
466 32 87.

An
nun
nci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 1996,
va aprovar les Bases Reguladores
per a l'atorgament de subvencions
per part de l'Ajuntament per a activitats socioculturals.
Com cada any i segons l'article 6 de
les Bases Reguladores s'obre el termini per a la presentació de sol•licituds de subvenció, per part de l'Ajuntament, per realitzar activitats
socioculturals corresponents a l'any
2004, que serà d'un mes, a comptar
des del dia 1 al 28 de febrer d'enguany, ambdós inclosos.
Segons l'article 6 de les esmentades
Bases, finalitzat aquest període, no
s'admetran noves sol•licituds.
Segons l'article 10, no es concediran
subvencions a les entitats que a
31.01.2004 no hagin justificat la
subvenció de l'any anterior.

TELÈFON
DE RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES VELLS

centro cultural andaluz Raí-

Farmàcies
Divendres 23
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dissabte 24
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí,
56
Diumenge 25
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dilluns 26
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
D
•Dimarts 27
Av. Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Dimecres 28
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dijous 29
•D
Perú, 28 / Passatge d’en Caralt, 19
•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.

Excursión

93 385 73 12
Maquilas en la gran pantalla. Las maquilas o maquiladoras son las empresas establecidas en Nicaragua (textiles en su mayoría), nacionales o
extranjeras, que sólo ejecutan una parte del proceso de producción.
Trabajan por cuenta ajena, a través de contratos con otras empresas
que en la mayoría de los casos son norteamericanas, europeas o asiáticas. El día 24 (19 h.) se podrá ver en el Teatre Sagarra (entrada libre) el
documental de 48 minutos Maquiladoras, una mirada al fenómeno creciente que más puestos de empleo y mayor número de exportaciones
genera hoy en día en toda la cuenca del Caribe. Elaborada por el Fons
Català de Cooperació, la cinta ha sido realizada por un equipo de jóvenes colomenses, tiene vocación pedagógica y muestra unos centros de
trabajo que han institucionalizado esta nueva forma de explotación en
varias áreas de Latinoamérica y de otros países del Tercer Mundo.
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