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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Borsa d’habitatge
per a joves

‘L’últim cigarro’,
al Sagarra

Ja comencen a oferir-se els primers
pisos de lloguer.

Amb aquesta obra comença un nou cicle
de representacions teatrals.

Ambdós cossos intervindran junts contra els comportaments incívics

La Policia Local i els Mossos treballen
plegats contra la violència domèstica i
per assolir un major civisme a la ciutat
Santa Coloma, primer municipi on els Mossos vetllen per la neteja de la via pública
Els agents dels Mossos d'Esquadra a
Santa Coloma de Gramenet podran
actuar contra els comportaments incívics dels ciutadans i les ciutadanes, competència que fins ara era
només de la Policia Local. Els dos
cossos policials, a més, aprofundeixen la col•laboració en temes d'atenció telefònica i violència domèstica. El passat dijous, 5 de febrer, es
van signar els protocols que formalitzen l'assumpció de tasques per
part dels agents autonòmics.
A partir d'ara, les patrulles dels Mossos
d'Esquadra poden intervenir i vetllar pel
compliment d'algunes ordenances municipals. Així, les conductes incíviques com
embrutar la via pública, llençar mobles i
trastos vells, col•locar cartells sense autorització i llançar octavetes o dipòsit d'excrements d'animals seran denunciats pels
Mossos. També actuen davant la presència de venedors ambulants sense llicència.
Santa Coloma és el primer municipi català
on la policia autonòmica assumeix la lluita
contra comportaments
incívics.
Millora de l'atenció
La millora de l'atenció
al ciutadà en matèria
policial ja és una realitat
a la ciutat. Gràcies al
protocol de col•laboració s'agilitza l'atenció
davant les demandes
ciutadanes. Els dos cossos disposen d'una
comunicació contínua, i
quan es produeixi una
trucada, el vehicle policial que es trobi més
proper serà l'encarregat d'anar en primera

violència domèstica podran adreçar-se
indistintament a qualsevol de les dues
policies, concretament al Departament
d'Atenció a la Víctima. Tota la informació
de les intervencions se
centralitza en un únic
registre coordinat pel
Centre d'Informació i
Orientació a la Dona
El nuevo acuerdo de colaboración entre la Policía Local y los Mossos d'Esquadra (CIOD) de Santa Colode nuestra ciudad es una paso más en la lucha contra las actitudes incívicas, pero ma.
sobretodo, tiene la finalidad de acabar con actos de violencia doméstica en Santa L'acte de signatura es
Coloma. Desde el Ayuntamiento contribuimos, en la medida de nuestras posibili- va fer el passat 5 de
dades, a erradicar esta nueva plaga que anualmente se cobra en nuestro país la febrer entre l'intendent
vida de muchas mujeres. Recientemente se han dado a conocer las estadísticas major de la Policia
del año pasado sobre muertes de mujeres a manos de sus compañeros, con un Local, Roberto Jorge, i
aumento importante de este número de delitos. Las cifras son escandalosas y nos de l'inspector en cap de
obligan a trabajar aún más a favor de la convivencia y el civismo. La unión policial la Comissaria dels Moses una medida, pero hemos de seguir avanzando para lograr que los mecanismos sos d'Esquadra, Joan
Coll, amb la presència
judiciales y, sobretodo, educativos, impidan que exista esa violencia en el futuro.
del tinent d´alcalde de
Bartomeu Muñoz Calvet. Alcalde de Santa Coloma de Gramenet.
Seguretat Ciutadana,
Vicente Sánchez.
instància, indistintament si és de la Policia
Local o dels Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera la resposta policial serà més
ràpida. També les víctimes en casos de

La coordinación policial, un paso
más contra las actitudes incívicas

ACTUALITAT
Detectats fraus a
través de trucades
telefòniques al 807
Des de l'Oficina Muncipal d’Informació al Consumidor s’ha detectat
una pràctica fraudulenta per part
de determinades empreses que
consisteix a fer una trucada telefònica a un consumidor per informarlo que ha guanyat una promoció de
6 mesos gratuïts de trucades telefòniques, i que per obtenir aquest
premi ha de trucar a un número de
telèfon de prefix 807.
Un cop el consumidor truca a
aquest número, qui està a l'altra
banda del telèfon allarga expressament la duració de la trucada.
Recordeu que aquestes trucades
corresponen a números de tarifació addicional i, per tant, tenen un
cost molt elevat. N’hi ha d'altres
que també actuen de manera similar informant el consumidor del
premi d'altres promocions.
En el cas que us trobeu davant
d'una trucada d'aquest tipus, heu
de presentar denúncia davant els
Mossos d'Esquadra aportant les
dades següents: nom de l'empresa que ofereix el premi, explicació
de quina promoció ofereix i número de telèfon on s'ha de trucar
per obtenir el premi (807....).

! Classes
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de català per a adults.
Avui divendres, a les 13.30 h, acaba el període de matriculació per
als cursos de català per a adults
que començaran a final de mes.
L'adreça és c. de Rafael Casanova,
85, i el telèfon és el 93 385 14 61.

L’alcalde amb Els Coloristes. L’alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, va inaugurar el passat dia 5
l’exposició que, sobre el tema de la natura morta, fan

Els Coloristes a Can Sisteré. La mostra hi romandrà
fins al 27 de febrer. A la foto, l’alcalde apareix envoltat per aquest grup d’artistes colomencs.

La Borsa Jove ja ofereix pisos de lloguer a la ciutat

A

l cap d’un mes just de la posada en funcionament de la Borsa
Jove d'Habitatge a Santa Coloma,
l'alcalde, Bartomeu Muñoz, el
president del Consell Comarcal
del Barcelonès i tinent d'alcalde
de la nostra ciutat, Joan Carles
Mas, el regidor de Joventut, Raúl
Moreno, i el president de Gramepark, Manuel Dobarco, van visitar
l'oficina d'aquest nou servei per a
la joventut. Hi van comprovar que
la Borsa ja ha començat a gestionar diversos pisos de lloguer a la
ciutat.
Us recordem que tant els propietaris d'habitatges com els joves
que vulguin llogar un pis obtenen

An
nun
nci
Aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 3 de febrer de 2004, el Plec
de clàusules administratives i tècniques particulars, que ha de regir el concurs, per procediment obert, per al contracte de serveis consistent en la realització de tallers de manualitats
als esplais d'avis dels centres cívics i casals municipals d'aquesta ciutat, s'exposa al públic
pel termini de 8 dies naturals, a l'efecte de presentació d'al•legacions i suggeriments si es
considerarà oportú, entenent-se aprovat definitivament en el cas que no se’n produeixi cap.
Simultàniament, s'obre el període de licitació perquè es puguin presentar proposicions
per prendre part en l'esmentat concurs durant el termini de 15 dies naturals, a partir de
l'endemà de l'última publicació.
Objecte: serveis consistents en la realització de tallers de manualitats als esplais d'avis
dels centres cívics i casals municipals d'aquesta ciutat.
El Plec de clàusules administratives i tècniques particulars es pot obtenir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, plaça de la
Vila, núm. 1, en horari de dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores i els divendres de 8.30 a 15
hores, telèfon 93 462 40 40.
Garantia: la garantia provisional que han de constituir els licitadors serà de 371,68 €,
que s'haurà d'ingressar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, en horari de dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores i els divendres de 8.30 a 15 hores.
Presentació de proposicions: es realitzarà a la Secretaria General de l'Ajuntament en el
termini de 15 dies naturals, a partir del dia següent de l’última publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
Obertura de proposicions: l'acte d'obertura de les proposicions serà públic, i tindrà lloc
el primer dimarts següent a la finalització del termini establert per a la presentació de
proposicions.

a través d'aquesta oficina un seguit de garanties, com la signatura d'un contracte d'arrendament
que defensa els drets dels joves i
que impedeix clàusules abusives
per part dels propietaris. Altres
avantatges són la supressió de
les despeses sobre les gestions,
l'oferiment d'uns habitatges dignes amb preus per sota del mercat i la mediació en cas de conflicte entre les parts. El llogater
veu garantit amb una assegu-

rança el cobrament sencer del
primer any de lloguer i gaudeix
d'una assegurança multirisc sense cap cost per a ell. La Borsa vetlla perquè el jove faci un bon ús
del pis i del conjunt de l'edifici.
La Borsa de Santa Coloma, que té
les oficines a la rambla del Fondo,
11, està previst que a partir de l'1
d'abril es traslladi a la que serà la
seva seu definitiva, també ubicada al barri del Fondo, al carrer del
Bruc, 21-23.

SABER
La cura dels animals de companyia
Els nostres animals de companyia són moltes vegades els millors
companys. Ens donen la seva estima i la seva fidelitat. Moltes vegades
ocupen llocs principals a les nostres llars, i és per això que hem de fer
els possibles per garantir els seus drets. Els nostres gossos i gats i altres animals de companyia tenen dret que la seva vida transcorri en
condicions dignes i sigui respectada. Una de les millors maneres de
demostrar que estimem els nostres animals és respectant el medi ambient urbà i facilitar que la ciutat sigui un espai net i de convivència.
Les persones propietàries d'animals de companyia tenen obligacions:
!Els animals s'han de mantenir en bones condicions higienico sanitàries de benestar i seguretat, d'acord amb les característiques de cada
espècie.
!La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.
!Un animal no es pot maltractar ni físicament ni psíquicament.
!Els animals de companyia no es poden abandonar.
!Les persones posseïdores d'animals són responsables dels danys,
els perjudicis i les molèsties que ocasionin a les persones, les vies i els
espais públics.
Més informació, a l’Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (tel. 93
462 40 40) i al Departament de Zoonosi i Protecció dels Animals (tel.
93 462 40 55 i 93 462 40 63).

ACTUALITAT

BREUS

‘La pelota vasca’ i ‘L’últim
cigarro’ obren el nou cicle
d’espectacles del Sagarra

L

a pelota vasca, la piel contra
la piedra, de Julio Medem (avui, 22
h), i l’obra teatral L’últim cigarro,
de Daniela Feixas (demà dia 14, 22
h), obren el nou cicle d’espectacles del Teatre Sagarra. El documental de Medem és una de les
cintes més polèmiques d’enguany. A més, s’han seleccionat
unes altres tres produccions nacionals: En la ciudad, de Cesc Gay;
Noviembre, d’Achero Mañas, i Te
doy mis ojos, d’Icíar Bollaín.

Pel que fa al teatre, L’últim cigarro
planteja l’etern problema de la
crisi dels 30. Està interpretada per
Daniela Feixas, Mònica Glaenzel
i Susanna Garanchana, entre altres. El preu de les entrades per a
aquesta obra és de 12 euros.
La resta de la programació és
Acosta’t, de Patrick Marber (28
de febrer); ¿No coneixes en Prosineckty? , de Paco Mir (12 de
març), i Defendiendo al cavernícola (26 de març).

!Concert a l’Escola Municipal de Música
Dins del Cicle de Concerts, avui dia13 (21.45 h), a Can Roig i Torres, Pablo
Seinik (flauta), M.Teresa Vasco (clarinet) i Neus Redondo (violoncel) interpretaran obres de Mussorgski i Villa-Lobos i Haydn. La segona part
anirà a càrrec del quartet d'acordions format per Blai Navarro, Josep Vila,
Sergi Llonch i Carlos Randino, que interpretarà obres de Haydn i Brehme.

!Concentració per la pau
La Plataforma Aturem la Guerra de Santa Coloma convoca una concentració
per la pau amb el lema No oblidem, el dia15 (12 h), a la plaça del Rellotge.

!Conferències sobre la Llei d'estrangeria
La Fundació Integramenet fa dues conferències a la Biblioteca Can Peixauet
(20.15 h). La primera serà avui dia13 amb el títol “La immigració: construcció
d'una nova societat”, i anirà a càrrec de la coordinadora del Programa d'immigració de Cáritas Barcelona, Juana Martín. La segona —“La legislació d'estrangeria”— tindrà lloc el dia 27, i les ponents seran Imma Mata i Eva Querol.

!Ceràmica per a adults i nens

Mejoras urbanísticas en Les Oliveres

L’Escola de Ceràmica ofereix formació per a adults i per a nens. En el primer
cas, es pot fer ceràmica, dibuix i pintura; per als més petits, hi ha ceràmica i de
dibuix. A més, s’ha posat en marxa un curs de preparació per a les proves
d’accés a la facultat de belles arts i escoles superiors d’art. Més informació, de
dilluns a divendres, de 18 a 20 h, al carrer de les Balears, 67 (tel. 93 391 84 90).

L

!Jornades interculturals a l'IES Numància

es Oliveres ha mejorado la
conectividad entre sus calles, en
una zona marcada por fuertes desniveles, gracias a la remodelación
del acceso vecinal entre Pep Ventura y carretera de la Font de l'Alzina, que han acabado recientemente. Se ha conseguido un recorrido
más cómodo para los vecinos,
acondicionando las rampas y escaleras que comunican las dos vías.
Las obras han consistido en la

construcción de muros de contención de hormigón armado para
conformar la estructura de escaleras y rampas. Se ha mejorado el sistema de drenaje y desguace de los
edificios adyacentes. El pavimento
se ha resuelto con material antideslizante. Se ha renovado la iluminación, las barandillas y el ajardinamiento. El Ayuntamiento ha
invertido en esta actuación urbanística 352.420, 16 €.

LA FOTO

Els dies 18, 19 i 20 de febrer se celebraran les IV Jornades Interculturals a l'IES Numància. El tema d'enguany és “Pau i diàleg”. L’objectiu
principal és sensibilitzar l'alumnat envers la diversitat de cultures i potenciar l'enriquiment que suposa establir un bon clima de convivència
i mútua col•laboració i diàleg entre els pobles i les cultures. En l'actual
edició hi col•labora l'Ajuntament i diverses ONG: Associació de Narradors, CIAPE, SOS RACISME, Amnistia Internacional i Mon-3.

!Fiesta popular en Can Franquesa
El día 14 se celebrará en el centro cívico una fiesta popular organizada
por el Casal d’Avis, el Casal de Dones y la Agrupación de Vecinos de Can
Franquesa. A las 17.30 h. se proyectará una película. Más tarde (20 h.)
actuarán los grupos de sevillanas Promesa, Arte y Solera y Son del Sur.

!Brigades solidàries
Sahbi Solidari farà el dia 19 (19.15 h) una xerrada sobre les brigades solidàries a les ciutats agermanades de Villa El Salvador (Perú) i Jalapa
(Nicaragua) a la Casa de la Solidaritat i la Pau (carrer d’Irlanda, 39).

!Concerts d’hivern al Molinet
Aquest dissabte (22.30 h) comença, amb l’actuació del grup Skunk, el IV
Cicle de concerts d’hivern al Centre de Creació Musical Molinet (av. de
Mn. Pons i Rabadà, s/n). L’entrada és gratuïta.

!Coloquio en el Àrea Cultural Oriol
Organizada por el Àrea Cultural Oriol, el día 16 (20 h.) habrá un coloquio, con la doctora Remedios Ortiz, sobre el tema “Nacer y morir: la belleza del límite humano”, en la calle Nou, 4.

En record de
Pere Lloberas
L'alcalde visità l'empresa Antoni Puig. El passat 5 de febrer l'alcalde, Bartomeu Muñoz, visità la planta Besòs de l'empresa de productes de perfumeria i cosmètica Antoni Puig. Situada a la vora del terme municipal de la
nostra ciutat, al carrer del Potosí, en aquestes dependències treballen seixanta-sis persones que viuen a Santa Coloma, d'una plantilla de quatrecentes. L'alcalde va rebre tota mena d'explicacions sobre els diferents
processos productius que han portat a la Puig a ser una marca líder del
seu sector. Ferran Sánchez, responsable del servei de Prevenció i Seguretat, i Albert Maria Serrano, director de la planta Besòs, apareixen a la
imatge amb l'alcalde en el moment de donar-li la benvinguda.

El passat divendres 6 de febrer,
morí, a l'edat de 85 anys, en Pere Lloberas i Miró, veï del barri
del Singuerlín, compositor de
diverses sardanes, entre elles la
titulada Santa Coloma de Gramenet , i autor de nombrosos
poemes dedicats també a la
nostra ciutat. Descansi en pau.

An
nun
nci
S'obre la convocatòria pública per a la
presentació de sol•licituds de campus
esportius d'estiu per a l'any 2004 del 16
de febrer al 19 de març d'enguany, ambdós inclosos.
Les entitats interessades poden recollir
la documentació a les oficines de l'Institut Municipal d'Esports, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores, telèfon 93 385 33 22.
Igualment, s'anuncia que el proper dijous 19 de febrer, a les 18 hores, a les oficines de l'IME, hi haurà una reunió informativa amb les entitats organitzadores.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Relajación mental
La Associació Catalana de la Dona empieza un cursillo de relajación mental, que irá a cargo de
Ramón Menal, experto en este tema y autor de varios libros.
Horario: de 15.15 a 17 h.
Lugar: Museu Torre Balldovina.
Información: en el teléfono 93
391 03 55.

Velada flamenca
! La peña Gente del Pueblo ha
programado para el día 14 (22
h.) un recital flamenco con la actuación del cantaor Ezequiel Benítez. A la guitarra estará Justo
Fernández y habrá un parlamento previo a cargo de José Mayo,
presidente de la Tertulia Flamenca de Badalona.
Lugar: calle de Menorca, s/n.
!Por otra parte, esta entidad organiza el viaje a Manresa para
participar en los actos del Día de
Andalucía del 29 de febrero.
Precio: 7 euros.

Taller de danses
Triballcoloma celebrarà el dia 15
(18 h) un taller de danses amb el
grup Ameba (Terrassa)
Lloc: Mas Fonollar.

Charla
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La Asociación de Vecinos del Riu
organiza una charla sobre entierros económicos el día 17 (19 h.).
Lugar: centro cívico del barrio
(Pompeu Fabra, 22-24).

Baile de jubilados

Lugar: centro cívico del barrio, calle de Wagner, 19.

Papers de Salamanca
“Els papers de Salamanca” és el
títol de la conferència que pronunciarà l’historiador Josep
Cruanyes el dia 19 (20.30 h).
Lloc: Biblioteca Central.
Organització: Centre Excursionista Puigcastellar.

Yoga, autocontrol
El Centre Cívic del Fondo, en colaboración con la asociación cultural
Dolkar, hace un curso de yoga y de
técnicas de autocontrol y relajación. Tiene previstas además otras
actividades en horario matinal.
Información: calle de Wagner,
19 (tardes).
Teléfono: 93 462 40 67.

Martí i Pol
Amb el títol “Recordem en Miquel Martí i Pol”, Daniel Nomen,
guanyador del Premi de Poesia
Miquel Martí Pol de CCOO de
Barcelona (1996) i Roda de Ter
(2000), impartirà una conferència sobre l’insigne escriptor català mort recentment. Aquest
acte d’homenatge tindrà lloc el
dia 19 (19 h).
Lloc: Biblioteca del Singuerlín,
av. de Francesc Macià, 132.

Aeróbic y ‘tai-chi’
Esport i Salut imparte en la ac-

tualidad clases de aeróbic para
adultos (martes y jueves de 9 a
10 h.) e inicia este mes un nuevo
curso de tai-chi (lunes y jueves
de 20 a 21 h.).
Lugar: polideportivo Nou.
Inscripciones e información: calle de Jacint Verdaguer, 22-24.
de lunes a viernes de 10 13 h y
de 17 a 20 h.
Teléfono: 93 386 76 08.

Festa de Carnaval
El dia 21 (23 h), l’Associació de
Veïns del Centre farà una festa
de Carnaval.
Preu: 10 euros.
Informació: carrer de la Pedrera, 1.

Restauració de mobles
L’associació Restaura, dedicada
a la restauració de mobles antics i vells, té encara oberta la
inscripció als cursos d’iniciació i
seguiment.
Informació: de dilluns a dijous, a
la tarda, a la seu de l’entitat, al
carrer del Torrent, 1.
Telèfon: 93 386 57 41.

L’Islam al segle XXI
Víctor Pallejà de Bustinza, professor de la Universitat Oberta de
Catalunya, expert en pensament
islàmic, oferirà una conferència
titulada “En què pensa l’Islam al
segle XXI?” el dia 18 (17.30 h),
dins del cicle Aula de Disfusió
Cultural per a la Gent Gran.
LLoc: Museu Torre Balldovina.

VISITES ESCOLARS

El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo celebrará un baile
el día 14 (16.30 h.).

Excursión
La Agrupación de Vecinos de
Can Franquesa hará una excursión a la Costa Brava los días 6 y
7 de marzo. Habrá un concurso
de disfraces.
Precio: 55 euros.
Inscripciones: hasta el 2 de marzo,
de lunes a viernes (de 18 a 20 h.),
en el centro cívico del barrio (calle de Menorca, s/n).

Concurrs de
e carrte
ells
FAR
RTS 2004
4
Amb motiu de la II edició del FARTS (Festival d'Art Social), i per acord de la comissió
organitzativa, queda obert el termini de
presentació de propostes per al cartell del
FARTS 2004. Les bases del concurs són les
següents:
1. Es poden presentar al concurs tots els artistes plàstics que ho desitgin. Cada autor
pot presentar una única proposta.
2. Els treballs que es presentin han de ser
originals i han de tenir una mida Din A3.
3. La proposta ha de girar entorn una temàtica artisticosocial i no ha d'incloure cap text
ni logotip (l'organització hi inserirà el propi del festival).
4. Els treballs s'han de lliurar abans del 4 de
març de 2004 a la Casa de la Solidaritat de
Santa Coloma de Gramenet (c/Irlanda, 39,
baixos), bé en mà, qualsevol dijous a partir
de les 20 h del vespre, o bé per correu.
5. Els autors poden presentar les propostes
amb pseudònim. En aquest cas, se seguirà
el sistema de plica tancada.
6. El cartell guanyador serà utilitzat per a la
difusió del festival (tríptics, cartells) on es
farà constar el nom de l'artista.
7. L'organització es reserva el dret de declarar desert el concurs.
8.Totes les obres quedaran en propietat de
l'organtzació del FARTS.

TELÈFON
DE RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES VELLS
93 385 73 12

Farmàcies
Divendres 13
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dissabte 14
•D
Rellotge, 13 / Aragó, 29
Diumenge 15
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Dilluns 16
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dimarts 17
•D
Passatge d’en Caralt, 19 / Perú, 28
Dimecres 18
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dijous 19
•D
Florència, 45 / Av. Generalitat, 131
•Aquestes quatre farmàcies obren ca da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

Organització: Centre Excursionista Puigcastellar.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CEIP Salvatella. Els alumnes de 3r de primària de l’escola Jaume Salvatella van visitar l’Ajuntament el passat dia 10 de desembre. Aquesta visita
forma part del Programa d’activitats educatives.
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