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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Contenidors per als
residus orgànics

Sortides culturals
del Museu

S’estan repartint els contenidors a mercats,
supermercats i escoles

Noves propostes per conèixer el patrimoni
històric, cultural i natural.

La Gran Rua sortirà a les 18 h del dia 21 des de la plaça del Rellotge

El Carnaval de les cultures pren el carrer
Les civilitzacions orientals i la diversitat protagonitzen la festa d'enguany
Les cultures, particularment les orientals, són
enguany el motiu central
de la festa de Carnaval
que tindrà lloc aquest
cap de setmana. La ciutat
viurà amb entusiasme
aquest curt regnat de la
rauxa sobre el seny.
Dracs, caps de lleó, figurants
practicant arts marcials o
vestits de shigs , músiques
ètniques i nens amb timbals i
fanalets són algunes de les
sorpreses que ens oferirà la
comparsa oficial, que lluirà
el tema central d’aquest any:
les cultures, la diversitat. La
concentració de la Gran Rua
tindrà lloc a les 17 h del dia
21 a la plaça del Rellotge. Un
total de 17 comparses participen en una festa, sempre
multitudinària, que acabarà
de matinada. Diumenge al
matí serà el torn dels més
petits.
El programa de la Gran Rua
previst per a dissabte és
aquest:
17 h. Concentració de les
comparses a la plaça del
Rellotge.

18 h. Sortida de la Gran Rua.
Itinerari: carrer de Mn. Jacint
Verdaguer, carrer de Sant
Just, avinguda de la Generalitat i plaça de la Vila.
20 h. Arribada a la plaça de
la Vila.
21 h. Pregó de Sa Majestat
Carnestoltes.
23 h. Ball amb l'orquestra El
Cairo.
24 h. Lliurament de premis.
Carnaval infantil
Pel que fa al Carnaval infantil del diumenge, aquesta és
la programació:
10.30 h. Concentració de les
comparses a la plaça del Rellotge.
11 h. Sortida. Itinerari: carrer de Beethoven, rambla del Fondo, rambla de
Sant Sebastià i plaça de la
Vila.
12 h. Arribada a la plaça
de la Vila.
12 h. Ball amb La Tresca i
la Verdesca.
Hi col•laboren els esplais
La Colometa, L’Espuma,
La Guineu, el Grup Nemo,
Mainada, CIJ Rellotge i
Pájaro Loco.

Se pedirá a los vecinos que retiren, de forma
voluntaria, las placas franquistas de sus fachadas
Placas con el yugo y las flechas, la tópica simbología franquista, se ven todavía hoy en algunas fachadas de edificios privados de Santa Coloma de Gramenet. Eran, como se sabe, el signo distintivo que colocaba el extinto Instituto Nacional de la
Vivienda en los pisos de protección oficial de la época. El
Ayuntamiento se dirigirá a las comunidades de propietarios
para que éstas retiren voluntariamente esos símbolos preconstitucionales de sus fachadas.

Como se sabe, el pleno municipal ya aprobó el pasado mes de
enero una moción en la que se instaba a la Generalitat a que
elaborase un plan de retirada de las placas del antiguo Ministerio de la Vivienda.
En esa misma moción se aprobó también la instauración del 27
de enero —fecha de la entrada de las tropas franquistas en
Santa Coloma— como día de reivindicación de la memoria histórica local

ACTUALITAT
Finalitzen les obres de
soterrament de línies
elèctriques a dos
carrers de Santa Rosa
Fa uns dies han finalitzat el trasllat i el soterrament de línies elèctriques als carrers dels Pirineus i
d'Olot, al barri de Santa Rosa. Els
treballs, que han tingut una duració de dues setmanes, han suposat el trasllat de 150 metres líneals de cables i l’eliminació dels
pals de fusta. L'actuació s'ha
efectuat al carrer dels Pirineus,
entre els carrers de Núria i d'Olot,
i al carrer d'Olot, entre els carrers
dels Pirineus i Circumval•lació.

Surt el primer número
d’una nova
agenda d’activitats
Recentment ha sortit al carrer el
primer número d’ SC Magazine ,
una nova publicació municipal
que ofereix una agenda trimestral d’activitats culturals i d’oci
que tenen lloc a la nostra ciutat.

Ya se reparten contenedores para los residuos
orgánicos de colegios, mercados y supermercados

E

sta semana se está poniendo en marcha el reparto de los
contenedores especiales para la
recogida de residuos orgánicos
en Santa Coloma. De momento, el
programa está destinado a los
tres mercados municipales, a
centros escolares públicos, a supermercados y grandes fruterías
que hay en Santa Coloma.
A principios de mes el Ayuntamiento inició una campaña informativa para dar a conocer la recogida selectiva de la fracción
orgánica entre los grandes productores. En este tiempo se ha insistido en la importancia de la colaboración de las empresas para la
mejora medioambiental, seleccionando los productos de materia
orgánica (resto de comida y vegetales) de sus establecimientos.
La recogida de los residuos orgánicos se realiza diariamente, de
lunes a sábado, para llevarlos a la
planta Ecoparc de Montcada i

SABER

El bus de les professions
torna a la ciutat
2

Els dies 27 de febrer i 1, 2 i 3 de març, el bus de les professions romandrà estacionat a la plaça de la Vila. Es tracta d'un vehicle articulat
on s'informarà sobre les possibilitats que ofereix el sistema educatiu,
especialment la formació tecnicoprofessional i les noves tecnologies
(cicles formatius de grau mitjà i superior). Principalment, s’adreça a
les persones interessades a continuar els estudis acadèmics després
de l’educació secundària obligatòria (ESO) o que treballen i es vulguin especialitzar en una determinada professió.
Als cicles formatius de grau mitjà poden accedir les persones que estiguin en qualsevol de les situacions següents:
!Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o el de
primer grau de I'FP.
!Superar les proves d'accés per a majors de 17 anys.
Per demanar una plaça per cursos de cicle formatiu de grau superior,
cal ser major de 18 anys i estar en disposició de:
!Títol de batxillerat.
!Títol de COU.
!Títol de segon grau d’FP.
!Superar les proves d'accés per a majors de 20 anys.
A l'interior del bus de les professions, per mitjà de monitors, s'expliquen les possibles sortides acadèmiques a través d'un recorregut per
16 seccions de famílies professionals específiques. Als instituts públics
del nostre municipi se’n poden estudiar 11: comerç i màrqueting, administració, informàtica, electricitat i electrònica, serveis socioculturals per a la comunitat, edificació i obra civil, fabricació mecànica,
manteniment de vehicles autopropulsats, sanitat, química i tèxtil, confecció i pell.
L'horari de funcionament del bus será de 9.30 a 16.30 h, per a les visites dels centres docents, i de 17.30 a 20 h, per al públic en general.

El Capitán Compost, en plena actuación en el mercado de Singuerlín.

Reixach, donde se realiza su
compostaje. Mediante este proceso se obtiene abonos y otros
productos de la materia orgánica
que pueden ser aprovechados
para jardinería y agricultura.
Capitán Compost
Para apoyar la campaña informativa un actor se ha caracterizado
como el “Capitán Compost”, un
personaje que va explicando el
proceso de reutilización de los
residuos y animando a los comerciantes a participar en la se-

paración selectiva del material. El
"Capitán Compost" ha recorrido
durante estos días los mercados
municipales.
La recogida selectiva de materia
orgánica forma parte del programa municipal de mejora del medio ambiente. En Santa Coloma
se lleva a cabo dentro del programa metropolitano de gestión
de residuos, que se coordina desde los Servicios Municipales y de
Medio Ambiente con la colaboración de la A gencia Metropolitana
de Residuos.

Se celebra el Día de Andalucía
con un espectáculo flamenco

C

ontrabandistas es el título
del espectáculo flamenco que
pondrá en escena hoy, día 20 (22
horas), en el Teatre Sagarra, el
Ballet Flamenco del David Morales. Con este acto se conmemora
en nuestra ciudad el Día de
Andalucía.
En el espectáculo de esta noche,
las tradiciones flamencas de Cádiz sirven de base para homenajear al contrabandista romántico
que luchaba por sobrevivir en la
frontera del Estrecho.

Cursos de formació periodística al
Centre de Recursos Mas Fonollar

L

’Associoació de Joves Periodistes de Santa Coloma SC-Media ofereix diversos cursos de formació relacionats amb el periodisme i la comunicació al Mas Fonollar. Hi ha tallers de ràdio (dijous, de 18 a 21 h), redacció periodística (dimarts, de 18 a 20 h), guió de cinema (dimecres, de 18 a
20 h) i fotografia digital (dimarts, de 20 a 22 h). N’hi ha un altre sobre com
trobar feina (redacció de curriculum, preparació de psicotècnics, etc.),
que s’imparteix els dimarts de 20 a 22 h. Més informació, al carrer de Sant
Jeroni, 1-3, al telèfon 93 385 20 03 i a scmedia@lamalla.net.

ACTUALITAT

BREUS

El Museu organitza noves
sortides culturals per al 2004

E

l Museu Torre Balldovina
reprèn el Programa de sortides
culturals dels diumenges amb
noves propostes de visites
guiades per conèixer el patrimoni històric, cultural i natural.
La primera serà una matinal,
que tindrà lloc el 22 de febrer,
per visitar el conjunt monumental de la fàbrica Casarramona, que actualment acull el
centre cultural CaixaFòrum, i
veure la col•lecció d'art contemporani i l'exposició “Dalí. La primera sortida serà al centre CaixaFòrum per
veure la mostra “Dalí. Cultura de masses”.
Cultura de masses”, emmarcapatrimoni cultural i visitar la Ciutat
da en els actes de celebració de
de les Arts i les Ciències.
l'Any Dalí. També es visitarà el paPer després de l'estiu hi ha previsvelló Mies van der Rohe, el pavelló
tes dues matinals, una per visitar
d'Alemanya de l'Exposició InterSant Jeroni de la Murtra (setemnacional de 1929 de Barcelona.
bre) i l'altra per conèixer la BarceA continuació hi ha previstes tres
lona post Fòrum (desembre). Ensortides d'un dia: a les coves
tre les dues, hi ha una sortida de
prehistòriques de Serinyà i a Bados dies a Isona i Conca Dellà i a
nyoles (març), als museus del
les valls d'Àneu (octubre/novemTransport i del Ciment Asland de
bre) per visitar el jaciment d'IcniCastellar de n'Hug i a les fonts del
tes de la Posa —amb empremtes
Llobregat (abril) i a la fortalesa
de dinosaures—, l'església de Coibèrica els Vilars d'Arbeca i al
vet, l'Ecomuseu de les Valls d'ÀParc Temàtic de l'Oli de les Borges
neu, el romànic de Santa Maria
Blanques (maig). El primer sed'Àneu i Escalarre, etc.
mestre finalitzarà amb una sortida
Més informació, a la plaça de Pau
de quatre dies a València (juny)
Casals, s/n, telèfon 93 385 71 42.
per conèixer aquesta ciutat, el seu

!Voluntariat lingüístic
Les persones que habitualment parlen català i volen dedicar una hora a
la setmana a conversar en aquesta llengua amb una persona que n'està
aprenent, poden trucar al telèfon 93 385 14 61 (de 9 a 13.30 i de 15.30 a
17.30 h) o bé passar pel Centre de Normalització Lingüística L'Heura,
carrer de Rafael Casanova, 85-89, 3r pis.

!Teatre colomenc, a Washington
El grup colomenc El que ma Queda de Teatre ha estat seleccionat per participar en el Festival de Teatre Hispà de Washington. El grup presenta a la
capital federal nord-americana el muntatge Polonesos!, basat en textos de
Pere Calders i Slawonir Mrozek. En l'edició del 2003 d'aquest festival, hi
va participar un altre grup colomenc, Carro de Baco.

!Espai per als artistes
La Biblioteca Can Peixauet ofereix la sala Joan Brossa a tots aquells artistes novells que vulguin exposar la seva obra artística. Les exposicions poden ser individuals o col•lectives. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb el Servei de Cultura o amb la mateixa biblioteca.

!Exposició a Can Peixauet
Del 23 de febrer fins al 20 de març es podrà visitar a la Biblioteca Can
Peixauet l’exposició d’olis “FibromialgiArt “, del pintor Felipe Recacha.

!Tertúlia literària i fòrum
Dijous 26 de febrer (21 h) tindrà lloc a l’Àrea Cultural Oriol (carrer Nou,
4) la presentació del llibre de poesies L'arbre del temps, de Carme Catà.
Hi parlaran l’escriptor Josep Colet i Giralt i la poetessa i pianista Maria S.
Farell, que acompanyarà amb el piano la lectura d’guns textos. L’aforament és limitat, per la qual cosa cal fer reserva de tiquets. D’altra banda,
diumenge 28 (19 h) hi haura videofòrum, amb la projecció de la pel•lícula Cosas que dejé en La Habana, de Manuel Gutiérrez Aragón.

!Curso de bordado
La Asociación de Vecinos de Riera Alta ha programado un curso de bordado que se impartirá los meses de marzo, abril y mayo. Más información, de 18 a 20 horas en la calle de Wilson, 49.

LA FOTO
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L' empresa municipal Gramepark
necessita incorporar un/una auxiliar
comptable per al Departament
d'Administració per realitzar les tasques següents: introducció d'assentaments comptables, conciliació de
comptes, facturació, tracte amb proveïdors, arxiu de documentació i altres tasques pròpies d'aquest departament.
Titulació: FPII d'Administració o estudis equivalents. Experiència: es
valorarà comptabilitat, coneixements dels processos comptables i
aplicacions informàtiques de gestió
comptable. Informàtica: usuari de
programes Microsoft Office (Excel,
Word...).
La presentació de currículums romandrà oberta fins al dia 1 de marc
inclós, i s'han adreçar a les oficines
de Gramepark, a la rambla del Fondo,13, de Santa Coloma de Gramenet.

La abuela de Santa Coloma. La señora Martina Díaz
García nació en Gargantilla de la Jara (Toledo) en el
año 1899. Tiene, por lo tanto, 105 años y eso la convierte en la persona de mayor edad de nuestra ciudad,
pues vive en la residencia Sant Just. Ha tenido 6 hijos
(3 varones y 3 mujeres) de los que viven 5, que la han

convertido con el tiempo en abuela y bisabuela de un
amplio grupo de colomenses. En la imagen, la señora
Martina, en el centro, sentada, aparece rodeada de
buena parte de su descendencia y por el alcalde, que
fue invitado por la familia a compartir el pasado 9 de
febrero la celebración del 105 cumpleaños de la yaya.

!Vecinos del Raval. La Asociación
de Vecinos del Raval, situada en la
calle Monturiol, 20, ofrece información al vecindario los martes y miércoles de 18.30 a 21 horas, y a través
del nuevo teléfono: 93 446 83 51.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Ludoteca del Raval
La ludoteca del Raval tiene abierta sus puertas todas las tardes, de
lunes a jueves de 17 a 20 horas, a
los niños y niñas de 3 a 9 años.
Precios: 1 hora, 0,60 €; 1 tarde, 3
€; bono de 5 días, 12 €; bono de
20 días: 25 €
Lugar: esplai Pájaro Loco, calle
d'Àngel Guimerà, 42.
Teléfono: 626 48 24 63.

Cena
Para celebrar el Día de la Mujer,
la Asociación de Vecinos del
Centre celebrará una cena con
espectáculo y baile el 6 de marzo
(21.30 h.).
Precio: 35 euros.
Reservas: los viernes, a partir de
las 18 horas (10 €), en la calle de
la Pedrera, 1.
Teléfono: 93 392 26 26.

Bailes de jubilados
día 27 (17 h.) se celebrará un
baile organizado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Can Mariner.
Lugar: Milà i Fontanals, 14-16.
!El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo hará un baile el
día 21 (16.30 h.) amenizado por
el músico Juan Carlos Benzal.
Lugar: calle de Wagner, 19.

Concert
Dins del Cicle de Joves Intèrprets
de l’Escola Municipal de Música,
avui dia 20 (21.45 h), el trio Evasión, format per Judith Ortega
(violí), Guayasent Muñoz (guitarra) i César Cruz (guitarra), interpretarà obres de Telemann, Hindemith, Piazzola, Blas Sánchez i
Paulo Bellinati. Després, Albert
Torrent (flauta), Violeta Globyte
(viola), Frederike Dany (violoncel) i Carles Guisado (guitarra) interpretaran obres de Schubert.
Lloc: Can Roig i Torres.

Aula de la gent gran
Boris Mir, professor de música,
oferirà una conferència titulada
“Introducció a la música” el dia
25 (17.30 hores), dins del cicle
Aula de Difusió Cultural per a la
Gent Gran del CEP.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista Puigcastellar.

Curs de monitors
L’escola Traç imparteix, a partir
de l’1 de març, un curs de set
setmanes de monitors de temps
lliure infantil i juvenil a la seu del
Grup de Joves de Singuerlín, de
dilluns a divendres de 16 a 18 h
i els dissabtes de 9 a 14 h.
Lloc: carrer de Tarragona 12.
Telèfon: 93 425 48 23.

Velada flamenca
El centro cultural andaluz Raíces
del Sur celebrará el día 21 (22
h.) una velada flamenca en conmemoración del Día de Andalucía. Al cante estará Juaneke ; al
baile, Eva Santiago, y a la guitarra, Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.

Bailes de salón
El 3 de marzo comenzará un
nuevo cursillo de bailes de salón

!El

VISITES ESCOLARS

La plataforma Aturem la Guerra de
Santa Coloma organitzarà el dia 25
(19.30 h), una xerrada debat sobre la situació a Palestina i al Pròxim Orient, a càrrec de Jamal Lababedi, representant de la comunitat
palestina a Catalunya, i diversos
cooperants de brigades internacionals de pau. També està prevista la celebració —el 20 de març—
d'una jornada internacional contra
la guerra amb manifestacions a les
principals ciutats del món.
Lloc: Can Sisteré.

Sortida del CEP
El Centre Excursionista Puigcastellar(CEP) farà el dia 29, una
sortida matinal a la Casa Museu
Josep M. Folch i Torres (Palau
de Plegamans) amb motiu del
centenari del Patufet.
Inscripcions: de dilluns a dijous i
de 19 a 21 h, al carrer de Sant
Josep, 20.

An
nun
nci

La Casa de Málaga ha programado una matinal flamenca para el
día 22 (12 h.) con las canciones de
Loli Ferrera, Canela Pura y Federico El Alpujarreño, la guitarra de
Rafael Orozco y el cuadro de baile
de la entidad, Aires de Málaga.
Lugar: avenida de la Pallaresa, 96.

GRAMA
RÀDIO
Al teu aire!

Farmàcies
Divendres 20
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dissabte 21
•D
Joan V. Escales, 7 / Còrdova, 47
Diumenge 22
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dilluns 23
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dimarts 24
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dimecres 25
•D
Av. Generalitat, 76 / Plaça de la Vila, 3
Dijous 26
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
•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.

Xerrada sobre Palestina

Totes les persones que estiguin interessades a participar en la Comissió
Municipal de Festes han de presentar
una instància, manifestant la seva voluntat de col•laborar-hi, a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana abans del
28 de febrer, de dilluns a dijous de 8.30
a 18 h i divendres de 8.30 a 15 h.

Casa de Málaga
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(nivel básico) organizado por el
Centre Cívic del Singuerlín.
Información: avenida de Catalunya, 41.

Emissora municipal,
107.4 FM

L’AJUNTAMENT INFORMA

CEIP Ferran de Sagarra. Els alumnes dels dos grups de 3r de primària de
l’escola Ferran de Sagarra van visitar l’Ajuntament els dies 4 i 5 de febrer.
Aquesta visita forma part del Programa d’activitats educatives.
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