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Mostra de
l’ensenyament

Obres a l’entorn de
l’IES La Bastida

Des d’avui, divendres, es pot apreciar
l’oferta educativa de la ciutat.

Han acabat les obres d’urbanització a
l’entorn de l’institut.

Durant el mes de març hi haurà actes de debat i reflexió arreu de la ciutat

Les dones posen de manifest els
reptes que encara queden en el
camí de la igualtat d’oportunitats
Les jornades al voltant del Dia de la Dona comencen el proper dilluns
Al voltant del Dia de la Dona, l’Ajuntament i diverses entitats organitzen un seguit d'activitats amb l’objectiu d’impulsar la participació de
les dones en la vida ciutadana, així
com posar de manifest, una vegada
més, els reptes que queden per assolir en el camí cap a la igualtat d'oportunitats. L’acte inaugural de les
jornades tindrà lloc el proper 1 de
març a Can Sisteré.
L’alcalde, Bartomeu Muñoz, la regidora de
Dona i Igualtat i Atenció als Discapacitats,
Ángeles Peláez, i la presidenta de la Coordinadora d'Associacions de Dones, María
Josefa Ramón, presidiran l’acte inaugural
de les jornades l’1 de març (19 h ) a Can
Sisteré. Tot seguit, Anna Mercadé, presidenta de la Fundació Internacional de la
Dona Emprenedora, pronunciarà la conferència “La dona al segle XXI”.
Els actes se celebraran pràcticament durant tot el mes de març, amb la idea d’incidir en el debat sobre la situació de la
dona, i especialment sobre alguns aspec-

tes que malauradament són d'absoluta
actualitat, com la violència domèstica, la
presència desigual de les dones en el
món professional o en la baixa implicació
dels homes a les tasques familiars.
Aquesta situació requereix la implicació
de tots, homes i dones, per tal d'aconseguir una societat més justa per a tothom.

En aquest context, el dia 2 (17.30 h), al Museu Torre Balldovina, rebran un homenatge
tres dones colomenques —Isabel Alonso,
Francisca López i María Ruzafa— que han
estat un exemple d’aquesta lluita al llarg de
les seves vides. Després hi haurà un espectacle, Monòlegs-Stand-up, que ofereix una
visió irònica de la guerra dels sexes.
El 3 de març (17 h), a Can Sisteré, Lucía Solís, representant de la Federació de Dones
de Catalunya, parlarà sobre el tema “L'evolució del feminisme”. A la mateixa hora,
però al casal del Llatí, tindrà lloc el lliurament del guardó 8 de Març. En aquesta
ocasió, la distinció ha recaigut sobre una
veterana de la lluita de les dones, l’exregidora Remei Martínez.
Finalment, el dia 4 (18.30 h), a Can Sisteré,
tindrà lloc la xerrada “En català sense perdre la identitat”, a càrrec de la regidora de
Cultura, Montserrat Olivés, i la tècnica del
CNL Heura, Conxita Ripollès.
Al llarg de les properes setmanes informarem de la resta de la programació, on destaca el sopar i el ball de dones de divendres vinent.

Tolerància zero contra la violència de gènere
El Ple de l'Ajuntament va aprovar per
unanimitat el passat dia 23 una resolució
contra la violència de gènere, en què
s’exigeix “a totes les institucions privades i públiques, poders públics i ciutadania una veritable tolerància zero” envers aquest tipus de violència.
En la resolució s’indica que “l'únic origen de la violència de gènere és la desigualtat entre homes i dones i el poder
dels homes exercit durant segles”. El Ple
rebutja manifestacions com la Pastoral
Familiar de la Iglesia en España, feta pú-

blica per la Conferència Episcopal, que
relaciona la violència de gènere amb la
revolució sexual: “la llibertat no té com a
resultat la violència de gènere, sinó tot al
contrari”.
Un camí cap a l'eradicació de la violència
de gènere “és el reconeixement del treball de les dones”. El Ple sí dóna suport a
la posició de Mujeres en la Iglesia “que
han declarat que la jerarquia de l'Església no dóna ni ha donat mai el reconeixement suficient a les dones, com tampoc
admet que el seu paper dins la família ha

de ser un paper d'igualtat. Continua tenint una concepció masclista i patriarcal”. Es critiquen, entre altres, actituds
com la de Manuel Fraga, que va qualificar de “minúcia” el cas d'abús sexual a
una menor per part d'un alcalde.
“L'estratègia clau per a l'eradicació de la
violència de gènere —acaba dient la resolució— és la tolerància zero del conjunt de la societat. Tolerància zero vol dir
que no hi pot haver cap justificació ni actituds permissives, i les institucions han
de ser exemplars en aquest sentit”.

ACTUALITAT
SC-M
Media participa
en un programa
d'intercanvi
de joves europeus
L'European Youth Network (EYN)
és un programa d'intercanvi de joves de diferents països d'Europa
que tindran l'oportunitat de fer un
projecte audiovisual (televisió i Internet) a Dinamarca de l’1 al 12
d'abril. Les activitats seran tallers
de producció de televisió, musicals
i una excursió a Suècia. Hi ha 6 places per a joves entre 18 i 25 anys
interessats en el món de la televisió i del periodisme (estudiants de
periodisme, audiovisuals...) i que
sàpiguen una mica d'anglès. Els
participants hauran de pagar el
30% del bitllet d'avió i l’assegurança. L'allotjament, la manutenció
i les activitats ja estan coberts pel
programa Joventut amb Europa de
la Comissió Europea. Podeu fer les
inscripcions al telèfon 93 385 20 03
i a scmedia@lamalla.net .

Se celebra des d’avui la II Mostra de
l’Ensenyament Secundari al Mas Fonollar
E ls dies 27 de febrer i 1, 2 i 3 tura en diferents àmbits informa- També es faran tallers educatius
de març, de 9.30 a 13.30 i de
14.30 a 20 hores, tindrà lloc al
Centre de Recursos per a Joves
Mas Fonollar (Sant Jeroni, 1-3) la II
Mostra d'Ensenyament Secundari
de Santa Coloma de Gramenet.
La Mostra, organitzada per tots els
IES en coordinació amb l'Ajuntament, té com a objectiu exposar
l'oferta educativa de la ciutat, per
al curs 2004-2005, a l'ensenyament secundari obligatori i postobligatori, i ajudar així a fer la tria
més encertada als alumnes de 6è
de primària que han de continuar
estudiant l'ESO o als que segueixen estudiant qualsevol de les
modalitats del batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà o els
cicles formatius de grau superior.
El contingut de la Mostra s'estruc-
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tius i educatius. Els més significatius són:
! Punt d'informació general de
tots els IES de la ciutat: hi haurà
publicacions, treballs dels alumnes, etc. Representants dels centres atendran els usuaris.
! Exposicions de diferents materials elaborats pels alumnes dels
IES sobre temes de l'àmbit curricular o altres aspectes d'interès
de l'actualitat.
!Audiovisuals: espai específic on
es donarà la informació bàsica
dels IES, que podrà ser consultada
pels assistents a la Mostra de forma personal.
!Formació professional: informació detallada de l'oferta educativa
per al curs 2004-2005 dels cicles
formatius de grau mitjà i superior,
així com exposició d'experiències
educatives i treballs dels alumnes.
!Batxillerat artístic: exposició de
treballs del centre i explicació del
contingut d'aquesta modalitat de
batxillerat.

amb monitors especialistes i
adreçats especialment a l'alumnat
de 6è de primària i 4t d'ESO. Els tallers són de l'IES Ramon Berenguer (encunyació de monedes,
jocs matemàtics, prototipus solars
i efectes especials amb la imatge),
de l'IES Puig Castellar (experiments de física recreativa, taller
itinerari i muntatge d'una xarxa
telemàtica), de l'IES Numància (taller de química, taller de malabars,
jocs d'arreu del món), de l'IES La
Bastida (titelles de dit, taller de
papiroflèxia i escriptura de contes) i de l'IES Les Vinyes (taller de
tensió i pols, cura de ferides, fabricació mecànica, conjunt instrumental, fabricació de sabonets de
tocador, fabricació d'articles de
pell, programes de patronatge i
disseny).
Així mateix, durant els dies de la
Mostra hi haurà, a la plaça de la
Vila, el Bus de les Professions per
tal de complementar la informació
de l'oferta dels cicles formatius.

‘Acosta’t’, que es pot veure el dia
28 al Sagarra, examina l’anatomia
de les relacions modernes

C

2

Un Carnaval participatiu. De nou els carrers de Santa Coloma es van omplir per gaudir de la festa de Carnaval el passat cap de setmana. Les comunitats xinesa i hindú van ser en aquesta ocasió el motiu central. La
Gran Rua va travessar la ciutat, des de la plaça del Rellotge fins a la plaça
de la Vila. Els premis van ser per a les comparses Kikiriki La Guinardera
está aquí (Associació de Veïns del barri), com la més elaborada, Rayos y
centellas (IES Torrent de les Bruixes), com la més original, i Els follets entremaliats (AMPA Serra de Marina), com la més martxosa. El premi individual va ser per Vicenç Pereilla, de 79 anys, jubilat i veí de Riera Alta,
que apareix a la fotografia.

om ens acostem a la
gent? Com la gent se'ns
acosta? Com de prop... és
massa a prop? Aquestes
són algunes preguntes que
es suggereixen a Acosta´t,
el text de Patrick Marber,
que es posa en escena demà, dia
28 (22 h), al Teatre Sagarra. Dirigida per Tamzin Towns i interpretada per Àngels Gonyalons,
Ramon Madaula, Anna Ycobalzeta i Àlex Casanovas, l’obra fa
un examen a l'anatomia de les
relacions modernes. El preu de
les entrades és de 15 €.
En un quadrilàter salvatge de
passió, amor i traïció, quatre
persones: Anna (fotògrafa), Alice ( stripper ), Dan (escriptor) i
Larry (metge), estrategues d'èxit, utilitzen el sexe i els seus
coneixements per tal de caçar
els seus amants. Però un cop
caçats, no saben què fer-ne,
emocionalment, de la seva presa: quan l'un més se li apropa,
l'altra més lluita per alliberarse'n i segueix cap a una nova

relació sense haver-hi cap lligam significatiu entre ells, sense
haver combinat mai els seus actes físics amb les seves veritats
emocionals... i així les parelles
s'enamoren, gaudeixen del desig sexual, es trenquen, s'intercanvien i cauen en l'egoisme i
la traïció.
‘A la ciutat’
També de relacions humanes i de
parella va l’argument de la cinta
A la ciutat, de Cesc Gay, una de
les grans sorpreses de la temporada. Va estar nominada a la categoria de millor pel•lícula dels
Premis Goya. Es projecta avui divendres (22 h) al Teatre Sagarra.
Diumenge 29 (12 h) hi haurà una
funció infantil, El pinta-somnis, de
Sinilos Teatre de Titelles.

ACTUALITAT

Se urbaniza la superficie del
‘parking’ de la calle de Irlanda

L

a empresa que construye el
parking de la calle de Irlanda ha
comenzado ya la urbanización de
la superficie. La empresa pública
Gramepark gestiona la construcción de un aparcamiento subterráneo de 215 plazas repartidas
en dos plantas, entre la calle de
Mn. Jacint Verdaguer y la rambla
de Sant Sebastià. La técnica empleada en esta obra —elevación
de paredes y techo y luego extracción de tierras— permite si-

multanear los trabajos tanto en el
interior como en el exterior del
aparcamiento, a la vez que se
ofrece mayor seguridad a los edificios colindantes. Antes de que
acabe el año está prevista la finalización del aparcamiento. Los
responsables de la empresa
constructora informaron al alcalde, Bartomeu Muñoz, del estado
de las obras el pasado 20 de febrero, momento que recoge la
imagen.

Nuevas escaleras en Les Oliveres

L

a conectividad entre la calle de Pep Ventura y la carretera de
la Font de l'Alzina ha mejorado gracias a las obras de urbanización.
Ahora el acceso a las viviendas es más cómodo ya que se han
acondicionado las rampas y escaleras de ese tramo. Las obras han
consistido en la construcción del acceso con pavimento antideslizante, el ajardinamiento y renovación de barandillas. El pasado 18
de febrero el alcalde, Bartomeu Muñoz, visitó el barrio de Les Oliveres para comprobar in situ el final de los trabajos.

BREUS
!Voluntariat lingüístic

Acaban las obras de urbanización
en el entorno del IES La Bastida

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 CNL L'Heura, carrer de Rafael Casanova, 85-89, 3r pis.

E

!Jornada sobre educació emocional

n las últimas semanas se han
terminado los trabajos de plantación de árboles en el entorno del
IES La Bastida. Se completa el proyecto de urbanización de la zona
con la pavimentación del tramo final de la calle de Santa Eulàlia en el
que se ha habilitado un aparcamiento para vehículos y el espacio
para la parada del autobús.
Además, se han construido nuevas
aceras, se ha cambiado el alumbrado, se han plantado árboles y se ha
colocado una fuente y mobiliario
urbano. El conjunto queda, de esta

manera, integrado al parque del
Mirador de La Bastida. Para evitar la
entrada indiscriminada y aparcamiento de vehículos en la zona de
acceso, se han instalado pivotes fijos y uno que se puede extrarer para el uso vecinos y servicios.
Estos trabajos también han supuesto la construcción de un colector para que los propietarios de las
fincas puedan conectar los desagües de los edificios y la instalación
de una nueva farola con cuatro
proyectores de luz. El coste de las
obras ha sido de 135.677,89 €

III Jornades Catalanes de
Fisioteràpia al Teatre Sagarra

L

'Hospital de l'Esperit Sant i el Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya organitzen les III Jornades Catalanes de Fisioteràpia Postquirúrgica en
Traumatologia i Ortopèdia que es duran a terme al Teatre Sagarra el 5 (de
9 a 19 h) i el 6 de març (de 9 a 14 h). Més de 200 professionals debatran el
tema “Les lesions lligamentoses”. Les patologies derivades d’aquest tipus
de lesions són nombroses i afecten pràcticament tot l'aparell locomotor. El
programa científic de les Jornades detalla les lesions més rellevants, les articulacions més freqüentment afectades i els procediments més habituals.
La inauguració anirà a càrrec del primer tinent d'alcalde, Joan Carles Mas,
acompanyat dels representants de les institucions organitzadores.

L’IES Puig Castellar farà el 12 de març una jornada sobre educació emocional al Museu Torre Balldovina. Hi estan convidats a participar professors,
piscòlegs, pedagogs, professionals de la salut mental, estudiants, educadors de carrer i totes les persones interessades a formar alumnes emocionalment intel•ligents. El nombre de places és limitat . Les inscripcions, a l’esmentat institut (avinguda d’Anselm de Riu, 10) i al telèfon 93 391 61 11.

!Solidaritat amb el Marroc
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida a totes les
persones, entitats i institucions a solidaritzar-se amb els afectats pel terratrèmol d'Al-Hoceima (Marroc). Es poden fer donatius en aquest número
de compte: 2100 3200 91 2201171378. Més informació al tel. 93 412 26 02.

!Cursos a l’Escola d’Adults del Singuerlín
L'Escola d'Adults del Singuerlín inicia els cursos de català oral (matí o
tarda), informàtica inicial (horari de tarda), ofimàtica i Internet (horari de
matí o vespre). Informació i inscripcions: dimarts, dijous i divendres (matí) i dilluns (vespre), al carrer de Castella, s/n, o al telèfon 93 391 03 06.

!Día de Andalucía en Manresa
La peña Gente del Pueblo realizará el día 29 (7 h.) la ofrenda floral a Blas
Infante y, seguidamente, viajará en autocar a Manresa para participar en
los actos del Día de Andalucía. El precio es de 7 € (incluye desayuno y
comida). Más información, en el teléfono 93 391 99 55.

!’Febre de divendres nit’
De l’1 al 5 de març estarà oberta al centre Rellotge XXI (carrer del Rellotge,
21) l’exposició interactiva “Febre de divendres nit”, adreçada a joves i adolescents. Hi haurà a disposició de tothom el videojoc Límit zero, sobre els
riscos de mesclar alcohol i conducció, temàtica, d’altra banda, de la mostra.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Estrés i depressió
L’Associació de Suport Emocional
en el Dol, amb la col•laboració del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat, organitza un
taller sobre el tema “De l’estrés a
la depressió: no facis el pas”.
Tindrà lloc els divendres 5, 12 i 19
de març.
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic del Riu, carrer
de Pompeu Fabra, 22-24.

Aula gent gran
“Universos possibles” és el tema
de la conferència que pronunciarà Francesc Lozano Winterlhalder, biòleg i professor universitari,
el 3 de març (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.

Paella popular
La Asociación de Vecinos de Can
Franquesa cocinará una paella
en el parque Sandino el día 29
para todas las personas que se
quieran sumar a la fiesta.
Precios: socios, 3 €; no socios, 5 €.
Inscripciones: calle de Còrdova,
45 (tardes).

LLei d’estrangeria
Avui, dia 27 ( 20.15 h), tindrà lloc
la segona conferència sobre la
Llei d'estrangeria, a càrrec de les
advocadesses del Programa
d'immigració de Cáritas Barcelona, Imma Mata i Eva Querol.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet, av.
de la Generalitat, 98-100.
Organització: Fundació Integramenet

Concert
Avui dia 27 (21.45 h), dins del Cicle de Concerts, M. Dolors Aldea
(soprano) i Vicenç Prunés (piano)
interpretaran obres de Hugo Wolf.
Lloc: Can Roig i Torres.

Activitats a l’Ateneu
Avui,27 de febrer (20 h), tindrà
lloc l'assemblea mensual de l'Ateneu. Seguidament, a les 22 h, hi
haurà una actuació musical amb
el grup Tres Segundos. El diumen-

ge 29 (19 h) es projectarà la
pel•lícula d'Imanol Uribe, ambientada en la Guerra Civil Espanyola,
El viaje de Carol.
LLoc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

‘Aturem la guerra’
Els interessats a participar en la
Plataforma Aturem la Guerra poden adreçar-se a la Casa de la Solidaritat i la Pau (carrer d’Irlanda
39) o a l'Ateneu Popular Julia Romera (carrer de Santa Rosa,18).
També es pot obtenir més informació a l'adreça electrònica plataformagramenet@hotmail.com.
Aquesta plataforma té previst
convocar diverses activitats en la
nostra ciutat i participar a la manifestació de la jornada internacional contra la guerra del pròxim
dissabte 20 de març.

Brigades solidàries
El 28 de febrer (18.30 h), Sahbi

VISITES ESCOLARS

Concert al Molinet
Dins el IV Cicle de Concerts d'Hivern al Molinet, dissabte 28 de febrer (22.30 h) actuarà el cantautor nicaragüenc Richard Loza.
L’entrada és gratuïta.
Lloc: Centre de Creació Musical
Molinet , avinguda de Mn. Pons i
Rabadà, s/n.
Tel. 93 466 54 49.

Casa de Huelma
Con motivo del Día de la Mujer, la
Casa de Huelma organiza una cena para sus asociados y los vecinos en general.
Información: calle de Sants, 52.
Teléfono: 93 392 07 98.

An
nun
nci
Es necessita un professor de música, especialitzat en violí amb titulació superior, per fer classes a l’Escola Municipal
de Música Can Roig i Torres. Les persones aspirants hauran de presentar una
instància a les oficines de l’OIAC de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de 8.30 a 18 hores, de dilluns a
dijous, i divendres de 8.30 a 15 hores,
juntament amb el curriculum vitae.
El tipus de contracte és a temps parcial,
per un total de 7 hores i 30 minuts a la
setmana. Les instàncies s'han de presentar entre l’1 i el 5 de març, ambdós
inclosos.

Bailes de jubilados
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Solidari convoca una xerrada informativa sobre les brigades que
organitza a les ciutats germanes
de Villa El Salvador (Perú) i Jalapa
(Nicaragua).
Lloc: Casa de la Solidaritat i la Pau,
carrer d’Irlanda, 39.

!Hoy día 27 (17 h.) se celebrará
un baile organizado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Can Mariner.
Lugar: MIlà i Fonatnals, 14-16.
!El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo hará un baile el
día 28 (16.30 h.) amenizado por
el músico Juan Carlos Benzal.
Lugar: calle de Wagner, 19.

GRAMA
RÀDIO
Al teu aire!
Emissora municipal,
107.4 FM

Farmàcies
Divendres 27
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dissabte 28
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Diumenge 29
•D
Major, 46 / Mn. Jacint Verdaguer, 107
Dilluns 1
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dimarts 2
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dimecres 3
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dijous 4
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
•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.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CEIP Salvatella i Banús. Els alumnes de 3r de primària de les escoles Jaume
Salvatella i Banús van visitar l’Ajuntament els dies 12 i 13 de febrer, respectivament. Aquestes visites formen part del Programa d’activitats educatives.
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