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Mostra sobre
els maltractaments

Millores
a Torribera

La pintora Ester Besolí denuncia la tragèdia
que pateixen moltes dones d’avui.

Han acabat els treballs de remodelació de
la piscina d’estiu d’aquest complex.

Desde las nueve de la mañana estarán abiertos los 24 colegios electorales

Cerca de 90.000 colomenses están
convocados el 14 de marzo a votar
en las elecciones a Cortes Generales
Los resultados se difundirán a través del portal www.grame.net
El censo electoral de Santa Coloma
de Gramenet para las elecciones a
Cortes Generales, que se celebran
el domingo 14 de marzo, está compuesto por 89.646 ciudadanos y
ciudadanas. Los electores podrán
ejercer el voto en las 157 mesas que
se han distribuido en 24 colegios
electorales. A las nueve de la mañana se abrirán los centros al público
y cerrarán a las 8 de la tarde. Desde
la aprobación de la Constitución de
1978, en España se han celebrado
siete elecciones generales.
El Ayuntamiento, en colaboración con el
Ministerio del Interior, es la institución
encargada de que toda la infraestructura
esté preparada para el domingo. El consistorio contará con dos autobuses para
transportar desde sus domicilios hasta los
colegios a las personas que padezcan

alguna discapacidad física. Además, la
administración local cuenta con 127
representantes para realizar labores de
información y apoyo logístico en los colegios electorales. Asimismo, cerca de 50
agentes de la Policía Local y de los Mossos
d'Esquadra estarán también de servicio el
domingo.
Los resultados del escrutinio en nuestra
ciudad se podrán conocer, una vez finalizado el recuento de votos, en el portal
municipal www.grame.net.
Congreso y Senado
Las Cortes Generales representan la soberanía popular y encarnan el poder legislativo. La Constitución establece un sistema
político bicameral, compuesto por el Congreso (representa a toda la población) y el
Senado (cámara de representación territorial). El 14 de marzo se elegirán los 350
diputados y 208 senadores que ocuparán

las cámaras a lo largo de la próxima legislatura. Una parte de los senadores (51, en
la última legislatura) es elegida por los parlamentos de las Comunidades Autónomas.
Los partidos políticos presentan sus candidaturas al Congreso en listas cerradas y
bloqueadas, por lo que el elector no puede
seleccionar candidatos individuales o
alterar el orden de las listas. Así, el elector
deberá introducir la papeleta del partido
elegido en el correspondiente sobre. En
cambio, en el Senado se vota a la persona.
La elección, en el caso de Barcelona, se
hace escogiendo de 1 a 3 candidatos de
entre los que figuren en la papeleta única.
En la circunscripción electoral de la provincia de Barcelona los electores podrán
elegir entre 31 candidaturas para el Congreso y 22 para el Senado. A tal efecto, se
han preparado en Santa Coloma
2.160.000 papeletas. Las dos cámaras
deberán constituirse el próximo 2 de abril.

ACTUALITAT
El Museu programa
sortides a
Banyoles i València
Per al 21 de març el Museu Torre
Balldovina organitza una sortida
tot el dia a les coves prehistòriques
de Serinyà i a Banyoles, on es visitarà el Museu Arqueològic Comarcal, el Parc de la Draga (jaciment
neolític) i l'estany. A més, encara us
podeu inscriure a la sortida que es
farà a València, del 24 al 27 de juny.
El programa inclou una visita al
castell i les restes romanes de Sagunt, i ja a la capital, es farà un itinerari per la València gòtica, bar-roca
i modernista, es visitarà la catedral i
el mercat, es passarà tot un dia a la
Ciutat de les Arts i les Ciències per
veure l'Oceanogràfic, l'Hemisfèric,
l'Umbracle i el Museu de les Ciències Príncep Felip i també es veurà
el jove i nou Museu Valencià de la
Il•lustració i de la Modernitat (MUVIM) i l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Més informació, al
Museu, a la plaça de Pau Casals,
s/n, telèfon 93 385 71 42.

El dia16 s’inaugura a Can Sisteré la mostra
de denúncia 'Víctimes del maltractament'
D

el 16 al 31 de març es podrà
veure a Can Sisteré l’exposició
“Víctimes del maltractament”, un
conjunt de 35 quadres (30 de petit
format realitzats sobre paper, amb
tècnica mixta, i 5 de gran format,
pintats amb oli) que planteja la problemàtica de les dones maltractades en forma de denúncia social. La
pintora Ester Besolí fa així un homenatge a les dones que travessen
aquesta tràgica situació. La mostra
està patrocinada per la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM) i
s’inaugurarà el dia 16 (19 h).
Mitjançant l´impacte visual produït
per imatges cruels els quadres
mostren cada víctima i el reportatge de la seva mort tret de la pagina de successos de la premsa.
Amb els dibuixos, aquestes dones
recuperen el rostre, el cos, les ferides, il•lustren la notícia d’una manera molt gràfica, remarcant figu-

BREUS

res, accentuant les zones sexuals,
les ferides, la sang, les marques
dels cops, tot mostrant el dramatisme de la situació viscuda. Hi ha plafons explicatius, que ajuden a comprendre més el sentit de
l´exposició, amb dades estadístiques, definicions, estudis i lleis que
parlen sobre el tema.
La pintora Ester Besolí s´ha format
a l´Escola d´Arts i Oficis de Tortosa
i a l´Escola Massana de Barcelona.
Ha fet exposicions individuals i
col•lectives a les Terres de l´Ebre i
ha guanyat diversos premis de pintura. També ha desenvolupat tas-

ques de coordinació artística en obres del
grup de teatre
RARS. En la
inauguració,
RARS oferirà
un fragment
de l´obra Fins
que la mort
ens
separi,
guanyadora
del
primer
premi de teatre de les Terres del
Ebre 2002.
D’altra banda, el dia 13 (14 h) hi
haurà a la Casa Regional Extremeña (carrer de Sant Ignasi, 34) un dinar xerrada per a dones. “La prevenció
dels
maltractaments
mitjançant la xarxa social” serà el
tema que desenvoluparà Esperança Esteve, directora de l'Àrea
de Serveis a la Persona i Sostenibilitat de l’Ajuntament.
Tant l’exposició com aquest dinar
formen part del programa d’actes
commemoratius del Dia de la Dona.

!Nou llibre de Rodolfo del Hoyo
El 18 de març (20 h) tindrà lloc a la Biblioteca Central la presentació del llibre de poesia Els dits de l’intèrpret, del colomenc Rodolfo del Hoyo. Hi intervindran Montserrat Olivés, regidora de Cultura, i l’editor Joan de la Vega.

!Cursos de ‘tai-cchi’ y ‘aguagym’
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La Asociación de Afectadas de Fibromialgia y Fatiga Crónica organiza
unos cursos de tai-chi y de aguagym, que ya han dado comienzo esta
semana. Las personas interesadas pueden dirigirse a dicha asociación,
en el centro cívico del Riu (calle de Pompeu Fabra, 22), los lunes o miércoles de 18 a 20 horas. Más información, en el teléfono 93 4662452

!Mostra d’Entitats
La Federació d’Associacions de Veïns (FAVGRAM) convoca les entitats sense ànim de lucre a una assemblea a Can Sisteré, que tindrà lloc el dia 17 (19
h), per continuar amb les tasques d’organització de la Mostra d’Entitats.

!Àrea Cultural Oriol

El dia 14 (17.30 h), l’Àrea Cultural Oriol projectarà la pel•lícula Una casa
con vistas al mar, d’Alberto Arévalo. L’entitat també acull una exposició
de pintura d'Alicia Ribas que s’inuagura el dia 18 (20.30 h). Finalment, el
23 de març, diada de Sant Josep Oriol, hi haurà un sopar al restaurant Ca
n’Armengol, per commemorar el 25è aniversari de l’Àrea. Els tiquets
s’han de reservar, abans del dia 20, al carrer Nou, 4; tel. 93 385 30 05.

!Teatre infantil
El diumenge 14 (12 h) hi haurà al Teatre Sagarra un nou espectacle infantil: Rau-rau, la història trista de la nena trapezista, de Teatre Mòbil.

!Proyección de la película ‘Hay motivo’
Hoy viernes ( 21 h.), en el bar Xavalet (calle del Pedró, 20), se proyectará la
película Hay motivo, un film de crítica social realizado por 32 cineastas españoles. La entrada es gratuita. Organización: Asociación de Jóvenes Periodistas de Santa Coloma SC-Media.

DUELO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET
Por respeto al duelo de tres días decretado por el
Gobierno del Estado, a raíz del salvaje atentado de
Madrid, las actividades lúdicas organizadas por el
Ayuntamiento y previstas en nuestra ciudad para hoy
viernes y mañana sábado han quedado suspendidas.

Els Mossos alerten sobre una nova
forma d’estafa, el ‘nazareno’

S

'estan produint estafes a diversos indrets de Catalunya mitjançant el
mètode conegut com el “nazareno”. Es fan comandes milionàries des d'una entitat o empresa tapadora, i es paga la primera amb rapidesa per
guanyar-se la confiança de l'empresa a estafar; després es deixa la resta
sense pagar. Aquestes estafes poden donar-se en qualsevol sector del teixit industrial i comercial. Els Mossos recomanen ser previsors i demanar el
màxim de garanties de cobrament possibles.

Sopar de solidaritat amb el Sàhara

E

l 20 de març (21.30 h) tindrà lloc al poliesportiu de Can Sisteré el
tradicional sopar de solidaritat amb el Sàhara, que organitza l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS), on es presentaran els
projectes de les colònies infantils d’estiu i el de l’IES Ramon Berenguer als
campaments de refugiats. Els preus dels tiquets són de 5 € per als infants
i de 10 € per als adults. Més informació i reserves, al telèfon 93 468 02 15.

ACTUALITAT

Condena unánime
al atentado de Madrid

Acaben les obres de remodelació
de la piscina d'estiu a Torribera

L

'Institut Municipal d'Esports
(IME) ha finalitzat els treballs de
remodelació i millora a la piscina
d'estiu del complex esportiu de
Torribera. En aquesta segona fase, s'ha dut a terme la reparació
del vas de la piscina, la reforma
de la zona de platja i la creació
d'una nova passarel•la d'accés
des de la zona de vestidors.
El darrer any, aquest complex ja
va viure una primera fase de renovació: un nou edifici de vestuaris, la millora de l'enllumenat públic (exterior i interior), un
renovat sistema d'aigua calenta

sanitària, el condicionament de la
zona de pàrquing, les quatre noves pistes de tennis (amb el millor paviment de resina sintètica
del mercat), un remodelat servei
de bar restaurant, la millora de
l'ajardinament exterior i un excel•lent frontó van ser, entre altres, les actuacions que es van fer
amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Gràcies al seu ajut
econòmic, s’ha pogut posar al
dia una instal•lació de la qual es
beneficien 5.000 usuaris. En
aquest projecte s’ha invertit un
total de 120.000 euros.

LA FOTO

La regidora de Villa El Salvador, Luz Castro, a Santa Coloma. Luz Denisse
Castro, regidora de la municipalidad hermana de Villa El Salvador (Perú),
visitó el pasado día 10 nuestra ciudad y mantuvo una entrevista con el alcalde, Bartomeu Muñoz. Esta visita se inscribe en la gira que Luz Castro
realiza en nuestro país, donde ha participado en las jornadas sobre presupuestos participativos de Córdoba y en un debate sobre proyectos de
cooperación en Pamplona. La regidora peruana, que mantuvo reuniones
de trabajo con varias autoridades locales colomenses, invitó a Bartomeu
Muñoz (ambos en la foto junto a la teniente de alcalde de Cooperació,
Serveis Socials i Salut, Dolores Gómez) a visitar Villa El Salvador.

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet quiere hacer
constar la condena unánime de
todos los grupos políticos que
forman su Consistorio (PSC,
ICV.EA, CiU y PP) ante el sangriento atentado terrorista que
ha originado la pérdida de muchas vidas humanas en Madrid
en la mañana del jueves 11 de
marzo.
Nos unimos al profundo dolor
por las víctimas de esta tragedia y expresamos la solidaridad

de los ciudadanos de Santa Coloma de Gramenet con los ciudadanos de Madrid, al tiempo
que llamamos a todos los colomenses a sumarse a las movilizaciones de protesta contra el
terrorismo que, a raíz de esta
tragedia de Madrid, convoquemos las instituciones y organizaciones democráticas, en especial a la que tendrá lugar hoy
viernes 12 de marzo, a partir de
las 19 horas, en el paseo de
Gracia de Barcelona.

Els instituts expliquen les
novetats del batxillerat i dels
cicles formatius del proper curs

E

ls instituts, amb la col•laboració de l'Ajuntament, han
organitzat per a la propera setmana diverses xerrades per informar sobre l'oferta acadèmica
de la formació professional, el
batxillerat artístic i les especialitats de grau mitjà i superior que
s’ impartiran el pròxim curs.
Aques és el calendari previst:
!Dia 15 (10 h i 18 h): batxillerat
artístic (Ramon Berenguer).
! Dia 16 (10 h): equips electrònics de consum, muntatge i
manteniment d'instal•lacions de
fred i calor i atenció sociosanitària (La Bastida). A les 18 h: administració i finances i administració de sistemes informàtics
(Puig Castellar).
! Dia17 (10 h): laboratori de
diagnòstic clínic i anàlisi i control
(Les Vinyes). A les 12 h: patronatge, dietètica, automoció, producció per mecanització (Les
Vinyes). A les 16 h: gestió administrativa i explotació de sistemes informàtics (Puig Castellar).
!Dia 18 (10 h): educació Infantil
i integració social (La Bastida).
També a les10 h: cures d'auxiliar d'infermeria i farmàcia (Les
Vinyes). A les 12 h: desenvolupament i aplicació de projectes
de construcció (La Bastida). I
també a les12 h: mecanització,
electromecànica de vehicles i
confecció (Les Vinyes).
Els requisits per accedir a un ci-

cle formatiu de grau mitjà o al
batxillerat artístic són: tenir el
graduat d'ESO, el títol de 1r grau
d'FP o tenir el 2n curs de BUP
aprovat. Es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, si no
es disposa de cap dels requisits
anteriors, a través de la superació d'una prova d'accés per a
majors de 17 anys.
Pel que fa al grau superior, es
requereix un dels requisits següents: títol de batxillerat (LOGSE), COU aprovat o títol de 2n
grau d'FP. Si no es disposa de
cap dels requisits anteriors també es pot accedir mitjançant la
superació d'una prova per a
majors de 20 anys.
Proves
Les proves d'accés es poden
preparar per lliure o als centres
de formació d'adults, i la realització de les proves serà a l'IES
La Bastida. Aquest curs, les persones interessades es poden
presentar a qualsevol de les especialitats que vulguin a cursar,
ja sigui de grau mitjà o de grau
superior, tot i que pertanyi a una
especialitat que no s’ofereixi a
la nostra ciutat.
Les dates de realització de les
proves segons seran: 5 de maig
(grau mitjà) i 5 i 6 de maig (grau
superior). La preinscripció serà
del 16 al 29 de març a l'IES La
Bastida.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Exposició sobre Àfrica
Del 17 de març al 4 d'abril es
podrà visitar l’exposició fotogràfica “Àfrica portes endins” a la Biblioteca del Singuerlín.
Lloc: avinguda de Francesc Macià, 132.
Tel. 93 391 17 50.

Aula de la gent gran
“Com es fa un documental”.
Aquest és el tema de la conferència que pronunciarà Joan
González i Herrero, director de
Paral•lel 40, el 17 de març (17.30
hores), dins del cicle Aula de Difusió Cultural per a la Gent Gran.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista Puigcastellar.

Carro de Baco
El grupo colomense Carro de
Baco presentará en Badalona el
sábado 13 de marzo (21.30 h)
su espectáculo La curva. Se trata de un texto de Tankred Dorst
que, en los últimos años, el grupo ha llevado a festivales de
Washington, Santiago de Chile,
Caracas, Praga o Madrid.
Lugar: Teatro Zorrilla de Badalona, calle de Canonge Baranera, 17.

Bailes de jubilados
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El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo hará un baile el día
13 (16.30 h.), amenizado por el
músico Juan Carlos Benzal.
Lugar: centro cívico del barrio,
calle de Wagner, 19.

Farmàcies
Divendres12
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dissabte 13
•D
Wagner, 7 / Rbla. Sant Sebastià, 24
Diumenge 14
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil Rossell, 40
Dilluns 15
•D
Plaça de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dimarts 16
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dimecres 17
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dijous 18
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
•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.

Asamblea
La Agrupación de Vecinos del
Distrito VI (Fondo) celebrará el
17 de marzo (19.30 h.) una reunión de socios para, entre otras
cosas, aprobar el presupuesto y
las actividades de la entidad de
2004.
Lugar: Wagner, 19.

Concert
Dissabte, 13 de març (22.30 h), el
grup Amaina (flamenc jazz) tocarà dins del IV Cicle de Concerts
d’Hivern. L’entrada és gratuïta.
Lloc: Centre de Creació Musical
Molinet (av. de Mn. Pons i Rabada, s/n).

Nou llibre
Avui,12 de març (21 h), tindrà lloc
l’acte de presentació del llibre
Guía universal de la música clásica, de Josep Pascual.
Lloc: auditori de l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres.

Activitats de l’Ateneu
Avui divendres, 12 de març
(18.30 h), Sahbi Solidari organitza una reunió informativa sobre les brigades solidàries a Villa El Salvador i Jalapa. Per la
seva banda, a les 19.30 h, tindrà

An
nun
nci

lloc la xerrada "Apuntes sobre
antipsiquiatria y contrapiscologia", organitzada per Invierno
Negro, i a les 22 h, es farà un cabaret poètic. Així mateix, el diumenge 14 de març, a les 19 h,
tindrà lloc la projecció de la
pel•lícula Milou en mayo. Finalment, el proper dissabte, 21 de
març, tindrà lloc, d'11 a 19 h, la
V Fira d'Intercanvi i Regal al jardí de Can Sisteré.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

Iniciación al teatro
Ditirambo Teatre organiza un taller de iniciación al teatro los martes (de 19 a 20.30 horas).
Precio: 15 € mensuales.
Lugar: Centre Cívic de Can Mariner, calle de Milà i Fontanals,
14-16 .
Información: en la citada dirección o en el teléfono 93 466 32
87, de 16 a 21 h.

Vidre decoratiu
L’Escola de Ceràmica fa un curs
de vidre decoratiu. S’impartiran
coneixements de fusió i tipus de
vidre, inclusions d’altres materials, control de forn, construcció
de motlles, etc.
Informació: carrer de les Balears,
67 (tel. 93 391 84 90).

Criteris per participar en el circuit intermunicipal de música independent Cortocircuit
2004
1. Poden participar en el circuit de música
independent CORTOCIRCUIT tots els grups
que tinguin un mínim de dos dels seus
membres residents habituals a la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet, Montcada i
Reixac i Ripollet. En el cas dels duos, caldrà
que un dels seus integrants tingui residència habitual als anteriors municipis, i en el
cas dels grups de vuit o més integrants, el
mínim de residents habituals a cada ciutat
serà de tres.
2. S'admet qualsevol tipus de música. Queden exclosos els estils corresponents a la
música clàssica.
3. El nivell musical del grup ha de ser amateur, no professional, i s’excloure els grups
que hagin comercialitzat algun enregistrament. Els grups hauran de garantir un repertori propi d'almenys una hora de durada. No poden participar els grups que hagin
estat seleccionats en anteriors edicions del
circuit.
4. Els grups interessats a participar-hi hauran de presentar una sol•licitud al seu municipi del 8 al 31 de març de 2004, ambdos
inclossos. Caldrà adjuntar al full d'inscripció una maqueta amb almenys tres dels temes més representatius del seu repertori;
un dossier amb les dades generals del grup
(nom del grup, dades dels integrants amb
telèfons i currículum del grup) i almenys
una fotografia que pugui ser publicada als
mitjans de comunicació. No es recollirà cap
sol•licitud que no adjunti al full d'inscripció
el dossier, la maqueta i la fotografia del
grup. Els llocs establerts per a cursar les
sol.licituds són: a l'Espai Jove Can Tauler de
Montcada i Reixac, al Centre de Creació
Musical Molinet de Santa Coloma de Gramenet i al Casal de Joves de Ripollet.
5. La Comissió d'Organització de CORTOCIRCUIT, integrada per representants del
Servei de Cultura i de Joventut dels Ajuntaments, el Centre de Creació Musical Molinet, representants de la premsa local i especialistes en el món de la música,
seleccionarà dos grups per municipi d'entre tots els que es presentin en la forma i el
termini establerts. Aquesta selecció es farà
segons criteris de qualitat, de capacitat
d'innovació i d'heterogeneïtat d'estils.
6. L'organització garanteix la participació
de cada grup en almenys quatre concerts,
dos en el seu municipi i dos més en altres
municipis, i un concert final, excepte en el
cas de suspensió per causes meteorològiques, absència d'integrants del grup o causes alienes a l'organització.
7. En cada concert es facilitarà als grups el
servei complet de sonorització, sopar i catering.
8. S'editaran 1.500 exemplars d'un CD promocional gravat en estudi que inclourà dos
temes per grup. La presentació d'aquest CD
es farà en un concert conjunt dels sis grups
participants en el marc de la programació
de la Festa Major d'Estiu 04 de Santa Coloma de Gramenet. Aquest CD es difondrà
també entre bars musicals de les ciutats,
mitjans de comunicació especialitzats i discogràfiques.
9. Qualsevol tema no contemplat en
aquests criteris serà resolt per l'organització segons el seu criteri. L’organització es
reserva el dret de modificar la llista de grups
participants si incideix negativament en el
desenvolupament general de CORTOCIRCUIT. Es tindrà en compte el compromís, la
serietat i la puntualitat dels grups per al bon
funcionament dels concerts.
Més informació, a l’OIAC, al Servei de Cultura de l’Ajuntament i al CCM Molinet.
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