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El Dia d’Aragó
a Santa Coloma

Primavera
fotogràfica

Entre altres activitats, el Museu acollirà una
mostra sobre els aragonesos il•lustres.

El dia 22 s’inaugura a Can Sisteré una
exposició de Roger Velázquez.

La Mancomunitat de Municipis ha redactat l'avantprojecte del nou equipament

Santa Coloma tindrà un auditori a
l’Escola de Música Can Roig i Torres
La Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), en col•laboració amb l'Ajuntament, ha redactat l'avantprojecte
per a la construcció d'un auditori a
l'Escola Municipal de Música Can
Roig i Torres. La sala, amb capacitat
per a unes 200 persones, es construirà sota l'actual pati de l'escola,
aprofitant el desnivell existent fins
el carrer de Rafael Casanova.
Aquesta instal•lació, una vella aspiració de l'Escola Municipal, donarà
cabuda a diverses manifestacions
musicals a Santa Coloma.
Tot i que s'està en la fase d'avantprojecte,
ja es poden definir algunes de les característiques del nou recinte. L'auditori es
construirà com una ampliació de l'actual
edifici i estarà uns sis metres per sota del
nivell actual de la planta baixa de l’Escola.
L'accés al públic serà pel carrer de Rafael
Casanova, i hi haurà un altre accés de servei des del carrer de Dalt de la Ciutadella.
Un equipament modern
La sala de l'auditori, amb secció en pendent del pati de butaques i un escenari de
dotze metres d'amplada i deu metres de
fons, quedarà connectada a través d'escales amb el soterrani actual de l’Escola, i formarà un entresòl que permetrà la ubicació
de noves dependències per a ús pedagògic. L'auditori estarà equipat amb una sala
d'enregistrament i una cafeteria.
Amb aquesta ampliació, es disposarà de
dues aules col•lectives més i quatre d'individuals, a més dels espais vinculats a l'escenari (camerinos, vestidors, muntacàrregues, etc.). La reforma del soterrani actual
donarà cabuda a la nova secretaria i una
biblioteca fonoteca.
La coberta de l'auditori donarà lloc a una
nova plaça pavimentada, l’eliminació de
l'escala exterior de l'edifici i la incorporanció d’un nou recorregut amb rampa que
salvarà els diferents nivells existents.
La superfície de nova construcció, incloent-hi la reforma de l'actual edifici, és de

Un espai
polivalent

més de 1.400 m2. El pressupost aproximat
és de 2.588.021 € (més de 430 milions de
pessetes). Aquesta quantitat estarà
finançada en bona part per la Mancomunitat de Municipis. Les obres, amb una previsió aproximada d'un any, podrien
començar el 2005.

A més de l'ampliació de l'espai destinat
a impartir les classes de les diferents
especialitats que ofereix l'Escola Municipal, aquest projecte dotarà l'Escola de
Música d'un equipament molt necessari per a la seva activitat ordinària. Amb
25 anys d'història, Can Roig i Torres realitza cada curs una temporada estable
de concerts de música clàssica amb
una notable assistència de públic.
L'auditori, però, neix amb la voluntat de
convertir-se en un nou referent cultural
a Santa Coloma. L'espai es podrà destinar a altres manifestacions musicals i
esdeveniments, com xerrades o conferències.
La construcció d'aquest equipament,
així com la reforma de tot l'entorn, constituirà un element positiu per a la dinamització social del centre històric de la
ciutat.

El Consell de Ciutat se reunirá
mañana para debatir el
Plan de Actuación Municipal
Mañana sábado, a partir de las 9 horas en la masía Torribera, tendrá lugar una reunión del plenario del Consell General de Ciutat en la que se debatirá el Plan de Actuación Municipal (PAM) para el período 2004-2007.
Los grupos municipales del gobierno local han elaborado un documento en el que se
recogen las principales actuaciones durante este mandato. El plenario del Consell realizará aportaciones al PAM que se incorporarán al documento definitivo, que deberá ser
aprobado por el pleno municipal. Durante la jornada, que finalizará al mediodía, se organizarán diferentes grupos de trabajo para realizar propuestas y recomendaciones.
El Consell General de Ciutat es un órgano consultivo previsto en el reglamento de Participación Ciudadana. Lo integran diferentes representantes de las entidades ciudadanas, de los partidos políticos, concejales, técnicos municipales y ciudadanos a título
individual. Su principal finalidad es realizar recomendaciones y propuestas sobre las
líneas estratégicas y los programas de actuación municipal.

ACTUALITAT
Sortida a Castellar
de n'Hug
Per al diumenge 25 d'abril el Museu Torre Balldovina ha organitzat
una sortida tot el dia a Castellar de
n'Hug, on es visitarà la fàbrica modernista del Clot del Moro. Aquest
complex arquitectònic acull el Museu del Transport, amb unes importants col•leccions de vehicles
antics d'Europa, ferrocarrils de via
estreta i industrials, cotxes de viatgers de fusta, tramvies de Barcelona, autobusos antics, funiculars i
telefèrics. També el Museu del Ciment Asland, la primera fàbrica de
ciment pòrtland a Catalunya,
construïda a final del segle XIX a la
zona del Clot del Moro per aprofitar la pedra calcària de l'indret, i
que va funcionar fins a la dècada
del setanta. Finalment es visitarà
Castellar de n'Hug i el que és potser més representatiu del poble,
les Fonts del Llobregat, on l'abundància d'aigua que brolla de
la roca ofereix una impressionant
imatge. Més informació, a la plaça
de Pau Casals, s/n, telèfon 93 385
71 42.

Jornades tècniques a
l’IES Les Vinyes
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Del 19 d’abril al 4 de maig, l’IES
Les Vinyes celebrarà les I Jornades Tècniques. Es tracta d’un programa de conferències impartides per experts sobre diversos
temes relacionats amb la ciència i
la indústria. L’acte inaugural
tindrà lloc el dia 19 (18.30 h) i estarà presidit per l’alcalde, Bartomeu Muñoz; el director general
d’FP, Josep Francí; la regidora
d’Ensenyament, Begoña Bellette,
i la directora del centre, Catalina
Manrique.

Més de 200 artistes participen
aquest cap de setmana en el
II Festival d'Art Social (FARTS)

E

ls dies 16, 17 i 18 d'abril arriba la segona edició del Festival
d'Art Social de Santa Coloma
(FARTS), una iniciativa que ha recuperat els carrers com a espai
d'expressió i que omple la ciutat
d'art i crítica social. El FARTS 2004
acollirà al voltant d'una cinquantena d'espectacles, en què hi
prendran part més de 200 artistes
de manera desinteressada.
Hi haurà espectacles per a tot tipus
de públic: circ, teatre al carrer, titelles, curtmetratges, cercaviles,
exposicions, poesia, concerts i

performances. La característica
comuna de tots ells és la càrrega
reivindicativa i de denúncia social
que porten implícita.
La inauguració tindrà lloc avui divendres (20.30 h) al jardí de Can
Sisteré amb la participació de diverses colles tradicionals colomenques. El carrer de Sant Carles, el Mas Fonollar, la plaça d’en
J. Manent, la plaça del Rellotge, el
barri del Singuerlín, la seu de
l’Ateneu i el Teatre Sagarra, on
tindrà lloc la cloenda, són alguns
dels espais del festival.

El Mas Fonollar ofrece cursos
para los meses mayo y junio

E

l Centre de Recursos per a
Joves Mas Fonollar tiene lista la
programación de cursos para los
meses de mayo y junio. El período de inscripción en todos los casos es del 16 al 30 de abril.
Los lunes continuará el taller de
danza del vientre de 17.30 a 19
h. (nivel I) y de 19 a 20.30 h. (nivel II). El precio es de15 € al mes.

Los martes y jueves habrá breakdance, de 17a18.45 horas, y
tai-chi de 19 a 20 h. (nivel I) y
de 20 a 21 h. (nivel II). El precio
es, respectivamente, de 15 y 12
€ mensuales.
Finalmente, los miércoles (de 17
a 18 h.) y viernes (de 17 a 19 h.)
se impartirá un taller de capoeira. El precio es de15 €al mes.

El viernes 23 de abril, Sant Jordi,
se celebra el Día de Aragón. Coincidiendo con su quinto aniversario, la Casa Virgen del Pilar de
Santa Coloma ha elaborado un
programa de actos conmemorativos entre los que destaca la exposición “Aragoneses ilustres y Reyes de Aragón”. La muestra, que
se inaugura el día 20 (19 h.), quedará instalada en el Museu Torre
Balldovina hasta el 9 de mayo.
Además el día 23 (20 h.) habrá
una recepción en el local de la Casa de Aragón (Sant Josep, 32). El
día 25 (18 h.) tendrá lugar en el
Sagara el espectáculo folklórico
asociado al Fòrum, Aragonesocatalanes, y del 19 al 25 se celebrará el campeonato de guiñote.

Primer espectacle del
cicle ‘Autors-A
Actors’
Mira para otro lado y déjame en
paz és un espectacle basat en
textos dels escriptors colomencs
Belén Carmona, Manel Zabala,
Rodolfo del Hoyo i Carme Salas,
que intenta relacionar quatre
històries literàries a través de quatre personatges: un il•luminat, una
prostituta, una cleptòmana i el gerent d'una empresa de preservatius). Cada personatge és responsable d'un conte i ha d'assumir el
seu contingut. Es tracta d’una producció del GT Lauta que es podrà
veure el dia 18 (20 h) a IO Bar (carrer de Sant Carles, 12), dins del cicle “Autors-Actors”.
! Venta de rosas. A partir del día
20 se comunicará la aceptación
de las solicitudes de ocupación
de la vía pública para la venta
ambulante de rosas en Sant Jordi,
la cual estará condicionada al pago de la correspondiente tasa
que se hará efectiva en la OIAC.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de març de 2004, va acordar aprovar inicialment el Pla Especial
per a la redefinició de volumetries de
l'habitatge protegit de la CIBA d'aquesta
ciutat. La qual cosa s'exposa al públic de
conformitat amb allò que estableix l'article 83.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme, per tal que en un termini
D'UN MES comptat des del dia següent al
de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província, hom pugui presentar les al•Legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet
d'Acció Territorial (c/ Dr. Ferran, 24, 1a
planta, 08921, Santa Coloma de Gramenet) per a la consulta i informació que
preveu l'article 3 del Reglament parcial
de la Llei d'urbanisme.

La ciudad conmemora
el Día de Aragón

El Consell d'Infants trabaja la interculturalidad. El1 de abril se constituyó el
Consell d'Infants, un organismo de participación a través del cual los más
pequeños hacen llegar su opinión al Ayuntamiento sobre temas de interés
general. En ésta, la tercera vez que se crea este consell, los niños y niñas que
lo forman reflexionarán sobre temas como la tolerancia, la solidaridad o la
diversidad cultural. Los pequeños recogerán opiniones, debatirán y harán
propuestas al Ayuntamiento. Esta actividad forma parte del programa de
dinámica educativa, y pretende contribuir al entrenamiento de los más
jóvenes en su formación como ciudadanos autónomos y responsables,
enseñándoles a realizar propuestas consensuadas. En la imagen, los componentes del Consell aparecen junto al alcalde, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Joventut i Infància, Raul Moreno, que se comprometieron a recoger
sus propuestas en la nueva sesión abierta que tendrá lugar a final de curso.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada
en data 29 de març de 2004, va acordar
aprovar inicialment per segona vegada, la
modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II per a la concreció d'usos i volumetries a la prolongació del passeig de Mn.
Jaume Gordi fins a la rambla de Sant Sebastià d'aquesta ciutat. La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que
estableix l'article 83.4 de la Llei 2/2002, de
14 de març, d'urbanisme, per tal de que en
un termini D'UN MES comptat des del dia
següent al de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província, hom pugui presentar les
al•legacions que estimi adients.

ACTUALITAT

BREUS
!Bases dels Jocs Florals
La Biblioteca Central serà dijous dia 22 (20 hores) escenari de l'acte de
presentació de les bases per participar enguany en la desena edició del
certamen poètic Jocs Florals de Santa Coloma, que patrocina l'empresa
colomenca PASC, SA. A l'acte es presentarà també la plaquette de poesies
de la col•lecció L'Inèdit, que edita l'Associació Colomenca de Literatura,
Entre arbres i noms, de Josep Ramon Aragó Gassiot, que va rebre el premi
al millor poeta colomenc en l'edició dels Jocs Florals de l'any passat.

!‘Armes sota control’
Dins de la campanya d'Amnistia Internacional (AI) i Intermón Oxfam
“Armes sota control”, el grup d’AI de Santa Coloma farà un acte el dissabte 17, a la plaça la Vila, a les 19.30 hores.

!Excursión a Port Aventura
El poeta Màrius Sampere, fotografiat per Roger Velázquez.

Primavera fotogràfica: Roger
Velázquez exposa a Can Sisteré
retrats de personatges públics

D

el 22 d'abril al 30 de maig
es podrà veure a Can Sisteré l’exposició “Caràcters”, de Roger
Velázquez, una mostra que forma part de la Primavera Fotogràfica. “Caràcters”és un recull de
retrats de diferents personatges
del món cultural i esportiu, del
polític, de l'institucional... Molts
dels retrats han aparegut al Magazine de La Vanguardia; també
n'hi ha que són portades de llibres de l'editorial Planeta, i d'altres que s'han editat en revistes
institucionals.
En el moment de proposar aquest
projecte a la Primavera Fotogràfica 2004, dins la programació del
Centre Cultural Can Sisteré, s'ha
volgut incorporar també fotografies de personatges i col•lectius
de Santa Coloma de Gramenet,
per tal que les “identitats” locals
hi fossin presents. Dels personatges locals són en total 12 fotografies, 9 d'individuals i 3 de
col•lectives. Les individuals: Laia
Muñoz, jove empresària de Tanit
Coloma; Àlex Alguacil, jove pianista; Martina Díaz, la iaia més
gran de Santa Coloma (105
anys); Eliseo Colomer, veterà lluitador (88 anys); Salvador Cabré,
capellà; Antoni Antonijoan, empresari; Núria Pla, carnissera; Jor-

di Martínez, actor, i Màrius Sampere, poeta. Les col•lectives: FITI
(Fira Internacional de Teatre Integratiu), UDA Gramenet i Colles
tradiconals populars.
Amb aquests retrats, l'autor intenta captar l'essencial, però a
vegades també “enganxa” un
moment molt precís de la història
personal o de la trajectòria del
col•lectiu. En una fracció de segon
es pot contenir l'expressió d'allò
que és la humanitat.
Roger Velázquez va néixer a
Igualada el 1956. Ha publicat en
premsa i en editorials; treballa
per a institucions, agències, empreses i entitats.

22è aniversari de
la Penya Gol 3.000
La Penya Barcelonista Gol
3.000 celebrarà el seu 22è aniversari el dia 25 d’abril amb un
dinar. Hi assistiran jugadors del
primer equip del FC Barcelona
de futbol, handbol, bàsquet i
hoquei i directius del club. Les
inscripcions es poden fer fins al
dia 20, a la seu social de l’entitat, carrer de Santa Gemma, 4-6
(telèfon 93 466 31 72).

El Esplai Pájaro Loco organiza una excursión a Port Aventura el 15 de
mayo. El precio es de 24 euros Más información, los martes y jueves de
18 a 19 horas, en la calle de Àngel Guimerá, 42.

!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
21 (19 h), per continuar amb les tasques d’organització de la Mostra
d’Entitats. Més informació, al telèfon 93 392 92 45.

!Visita de un alcalde extremeño
Dentro del programa de actividades “Extremadura nos visita”, que organiza la Casa Regional Extremeña, para los días 24 y 25 de abril está prevista la visita a nuestra ciudad del alcalde de Villanueva de la Serena
(Badajoz), Miguel Ángel Gallardo.

!Charla sobre depresión y ansiedad
La Asociación de Vecinos de Can Franquesa ha programado para el día
20 (19 h.), en su local de la calle de Còrdova, 45, una charla sobre la depresión y la ansiedad. El ponente será Josep Antolí, psicólogo y gerente
del centro asistencial Doctor Emili Mira.

!Conferència sobre astrologia
El dia 22 (18.30 h) tindrà lloc a la Biblioteca Can Peixauet la conferència“Les bases de l'astrologia”, a càrrec de Gemma Blat, astròloga autodidacta que ha publicat Les rodes del zodíac, com aprofitar un saber
mil•lenari i La fiesta zodiacal. Redactora de les previsions astrològiques
del diari Avui des de 1996, Gemma Blat entén l’astrologia diària com un
indicatiu del nostre estat d’ànim i no com un resum de circumstàncies.

!Exposició de pintura
L’exposició de pintures “Mirades de Santa Coloma”, de Glòria García, es
podrà veure del 22 d’abril al 24 de maig a la Biblioteca Central.

!Amanida de contes i cançons
El dia 21 (18 h) hi haurà a la Biblioteca Can Peixauet una amanida de
contes i cançons, a càrrec de Roger Canals. Es tracta d’una sessió infantil
especial de Sant Jordi que barreja contes tradicionals, d’autor o del propi
narrador farcits de situacions curioses, divertides.

!Tallers d’objecció fiscal
La Plataforma Aturem la Guerra fa dos tallers d’objecció fiscal: el dia 21
(19 h) a l’Ateneu Julia Romera i el dia 23 (18 h) a la plaça de la Vila.

Anunci

Anunci

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de març de 2004, va acordar aprovar
inicialment el Pla especial per a la concreció d'usos al c. Sant Carles, 74-82, per a la construcció del nou CEIP Sant Just, d'aquesta ciutat. La qual cosa s'exposa al públic de conformitat
amb allò que estableix l'article 83.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per tal
que en un termini D'UN MES, comptat des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província, hom pugui presentar les al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet d'Acció Territorial (c/ Dr. Ferran, 24, 1a planta,
08921, Santa Coloma de Gramenet) per a la consulta i informació que preveu l'article 3 del
Reglament parcial de la Llei d'urbanisme.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de març de 2004, va acordar aprovar
inicialment la Modificació puntual del PGM al carrer Listz i als CEIP Beethoven i Sant Just, d'aquesta ciutat. La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article
83.4 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per tal que en un termini D'UN MES
comptat des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, hom pugui
presentar les al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet d'Acció Territorial (c/ Dr. Ferran, 24, 1a planta,
08921, Santa Coloma de Gramenet) per a la consulta i informació que preveu l'article 3 del
Reglament parcial de la Llei d'urbanisme.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Xerrada
La propera xerrada sobre la tipologia dels delictes i les precaucions que s’han d’adoptar per evitar-los, que fan els agents de la
Policia Local i dels Mossos, serà el
19 d’abril (19 h).
Lloc: Centre Cívic del Raval (carrer
de Monturiol, 20).

Vall de Boí y Galicia
!El grupo Rodamons del

Raval ha
programado una salida los días 5
y 6 de junio a la Vall de Boí (pensión completa).
Precios: socios, 55 euros; no socios, 58 euros.
!Esta entidad, por otra parte, organiza una vacaciones en Galicia,
del 8 al 19 de agosto.
Precios: socios, 800 €; no socios,
810 €.
Información: martes y miércoles,
de 18 a 20.30 horas, en el teléfono
93 466 83 51.

Pintura
“Colección Ángeles” es el título de
una exposición de pintura de Margaret Canton Soldevila que se podrá ver del 16 al 30 de abril.
Lugar: Centre Cívic de Can Mariner, calle de Milà i Fontanals, 1416.

Aniversario de la Llar
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La Llar Puig Castaller celebra su
décimo tercer aniversario con un
baile el día 20 (16.30 h.).
Lugar: avenida del Puig Castellar,
16.

músico Juan Carlos Benzal.
Lugar: centro cívico del barrio, calle de Wagner, 19.

Taller de memoria
La Llar Puig Castaller organiza, del
27 de abril al 8 de junio, un taller de
entrenamiento de la memoria (primer nivel) para mayores de 60
años.
Inscripciones: a partir del 19 de
abril, en la avenida del Puig Castellar, 16.

Sant Jordi
Dimarts 20 d'abril (18.30 h) se celebrarà la diada infantil de Sant
Jordi amb contes dibuixats, a càrrec de Clara Gavaldà, narradora, i
Carla Grau, il•lustradora.
Lloc: Biblioteca del Singuerlín
(avinguda de Francesc Macià,
132).
Tel. 93 391 17 50.

Concert
Avui dia 16 (21.45 h), dins del Cicle de Concerts en 3/4, Salvador
Francés (clarinet) i Meritxell
Fernàndez (piano) interpretaran
obres de Finzi i Boliart.
Lloc: Escola Municipal de Música
Can Roig i Torres.

Mundo musulmán
Ante los graves acontecimientos
del 11 de marzo pasado, la Funda-

Edicte

ció Integramenet y el Centre
d´Acolliment per a Estrangers de
Santa Coloma de Gramenet han
organizado una jornada de reflexión de rechazo a la violencia y a la
xenofobia contra el mundo musulmán. Hoy 16 de abril (20 h.) tendrá
lugar una conferencia a cargo de
Mohammed Chaib, diputado del
PSC en el Parlament de Catalunya.
Nacido en Tánger es el presidente
fundador de IBN-Batuta, una de las
primeras asociaciones para la integración de inmigrantes. Chaib
hablará del tema “Un futuro para
la convivencia: relación con el
mundo musulmán”.
Lugar: Biblioteca Can Peixauet

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebrará el
día 18 (12 h.) una matinal flamenca con las actuaciones de
José Blanco, Pilar Carrión, Alba
y el dúo Besito. También actuará Aires de Málaga, el cuadro de
baile de la entidad, y el guitarrista Rafael Orozco.
Lugar: av. de la Pallaresa, 96.

Yoga
La asociación Saucha tiene
abierta la inscripción en dos
grupos de yoga.
Horario: los jueves, de 17.30 a
19.15 y de 19.30 a 21.15 h.
Información: Centre Cívic del Raval (Monturiol, 20).
Teléfono: 93 391 92 90.

Baile de jubilados

GRAMA
RÀDIO

El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo hará un baile el día
17 (16.30 h.), amenizado por el

Al teu aire!
Emissora municipal,
107.4 FM

Farmàcies
Divendres 16
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
Dissabte 17
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Diumenge 18
•D
Perú, 28 / Passatge d’en Caralt, 19
Dilluns 19
•D
Av. Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dimarts 20
•D
Av. Generalitat, 131 / Florència, 45
Dimecres 21
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dijous 22
•D
Còrdova, 47 / J. V. Escales, 7
•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.

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la Llei de règim juridic de
les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i no
havent estat possible la notificació a
la señores Rafaela Pujante Cervantes
i Josefa Sans Roca, es fa pública la resolució del Plenari municipal en sessió de data 29 de març de 2004, el
text del qual, a la seva transcripció literal diu :
“Primer.- Declarar la necessitat de
l'ocupació de la finca situada al carrer de Sant Jeroni, 58, i Mossèn Camil
Rossell, 1, afectada per la modificació
del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí, aprovat pel Govern
de la Generalitat de Catalunya en data 17 d'octubre de 1997.
Segon.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels
béns i drets que es considera necessari expropiar i Incoar expedient
d'expropiació forçosa de la finca situada al carrer Sant Jeroni, 58 i
Mossèn Camil Rossell, 1, les dades de
la qual i els seus titulars són el que tot
seguit s'especifiquen:
Descripció dels bens:
UTM: 4198201DF3849G. Ref. territorial: 20201001. Situació: carrer de
Sant Jeroni, 58, i Mossèn Camil Rossell, 1, ciutat. Registre propietat:
T.1149, Fo. 101, Ll.35, Finca 707, inscrip. 5a. Propietari: 1 meitat indivisa
ple domini i nuda propietat de la restant meitat indivisa; Rafaela Pujante
Cervantes usdefruit, i1 meitat indivisa, Josefa Sans Roca. Domicili fiscal:
desconegut. Ocupant: ---. Sup. sòl
afectat: 64,40 m2s. Coeficient: 100 %.
Sup.construïda: solar. Qualificació urbanística: 5 (vial).
Tercer.- Sotmetre l'anterior acord a
informació pública per un termini de
vint dies mitjançant la publicació d'edicte al Butlletí Oficial de la Província,
en un diari de gran circulació, al Full
Informatiu i al tauler d'anuncis d'aquesta corporació, i s’entendran definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenta cap
al•legació.
Quart.- Traslladar aquest acord als
interessats afectats.”

L’AJUNTAMENT INFORMA

Scènik Teatre presenta el
seu ‘Quòrum’ avui i demà
Scènik Teatre presenta el seu últim treball, Quòrum, avui dia 16 i demà
dia 17 d'abril (22 h) al Teatre Josep Maria de Sagarra. Un home llop
que cerca la seva víctima, una parella que intenta comunicar-se, el
món absurd d'una conversa, tot pot tenir algun lligam. I és allò el que
es descobreix en aquesta obra que, lògicament, no es projecta des de
la individualitat sinó que s'entén des d'un veritable quòrum. El preu de
les localitats és de 5 euros.
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