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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Festa gallega
a Can Zam

Cap de setmana de
ballet al Sagarra

El centre Airiños da Nosa Galicia fa la
seva festa anual.

Actuació del Ballet de Santa Coloma de
Gramenet David Campos.

En los próximos meses se construirán 98 nuevos pisos

El 3 de mayo se abre la oficina
de información para las nuevas
promociones de vivienda pública
El próximo lunes se abre al público la oficina
de información sobre vivienda pública, en
la que las personas interesadas podrán formalizar sus peticiones para las próximas
promociones que realizará la empresa
pública Gramepark. En los próximos meses
se construirán 98 pisos destinados a jóvenes y personas con movilidad reducida de
la ciudad. La oficina de información estará
instalada en el Centro de Recursos per a
Joves Mas Fonollar.
El Ayuntamiento de Santa Coloma, a través
de la sociedad municipal Gramepark y la
empresa del Consell Comarcal del Barcelonés Regesa, acometerá en los próximos
meses cuatro promociones de vivienda
(ver cuadro). De los 98 pisos previstos, 89
están destinados a jóvenes de entre 18 y 35
años, y 9 para personas con movilidad
reducida. Las personas interesadas deberán pasar por el Mas Fonollar, en la c/ Sant
Jeroni, 1-3, donde se les informará de los
requisitos necesarios y donde podrán formalizar la solicitud. El horario de atención al
público es de lunes a viernes, de 15 a 21
horas, y el sábado de 9 a 14 horas. El plazo
de inscripción finaliza el 1 de junio.

no disponer
de vivienda en
propiedad y
destinar
la
vivienda adjudicada
a
domicilio
habitual y permanente. La vivienda deberá ocuparse
efectivamente en el plazo de 3 meses a partir de la entrega de llaves. El nivel de renta
también será un factor a tener en cuenta.
Una de las novedades introducidas en el
pliego de condiciones es la venta a "carta de
gracia". Con esta modalidad, Gramepark en caso de que los propietarios quieran
vender la vivienda- se reserva el derecho
de compra por un periodo de 30 años y por
el precio oficial establecido para segundas
transmisiones para este tipo de pisos.
El Programa de Actuación Municipal prevé
para el período 2003-2007 la construcción
de 600 viviendas públicas, la mayoría promovidas por Gramepark. Estos pisos están
destinados a jóvenes, personas con movilidad reducida y afectados por proyectos
urbanísticos en la ciudad.

VIVIENDA PÚBLICA PARA ADJUDICAR
Promocion
Pg. de Llorenç Serra, 48 - Lluís Companys, 41 (CIBA)
Av. de la Generalitat 120 -1136 (Front Fluvial)
C. d’Enric Granados, 7-111
Av. de Catalunya, 52 - C. del Singuerlín, 17
TOTAL
Las solicitudes recibidas serán revisadas
por una comisión que publicará un listado
provisional. Tras un período de alegaciones
y estudio de las mismas se publicará el listado definitivo. Las viviendas serán sorteadas
el 29 de octubre de este año entre las personas que formen este listado.
Los aspirantes deberán tener entre 18 y 35
años. A las viviendas reservadas a personas con movilidad reducida podrán acceder mayores de edad de hasta 65 años o
con un hijo mayor de 5 años afectados por
alguna disminución. Estas personas deberán presentar un certificado emitido por el
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS).
También es condición estar empadronado
en Santa Coloma, con una residencia mínima de 5 años, durante los últimos 10 años;

Jóvenes
30
36
14
9
89

Mov. reducida
5
4
9

Se celebra el Dia d'Europa amb una taula rodona i un concert
El proper dijous, l'Ajuntament de Santa Coloma commemorarà
amb una taula rodona i un concert el Dia d'Europa, que se celebra
el 9 de maig. L'objectiu d'aquest acte és la difusió dels ideals europeistes, alhora que es fa pedagogia sobre el funcionament de les
institucions europees. L'acte tindrà lloc el 6 de maig, a partir de les
19.30 h, a la sala d'actes de la Biblioteca Central.
El tinent d’alcalde de Recursos Interns, Promoció Econòmica i Comerç, Joan Carles Mas, obrirà l'acte per donar pas a la presentació
del Manifest del Dia d'Europa, a càrrec del tinent d'alcalde de Relacions Institucionals i Agermanaments amb Europa, Manel Olivés. El
Manifest —redactat pel Consell Català del Moviment Europeu, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC)— serà aprovat per la Junta de
Govern Local el proper dilluns. Posteriorment, es durà a terme un
col•loqui en què participaran Carles Gasòliba (CiU), Maria Badia

(PSC), Raül Romeva (ICV), Jesús Maestro (ERC) i un representant
del PPC. El concert Melodies d'Europa, a càrrec dels alumnes de
l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, clourà l'acte.
A més, fins al 22 de maig es pot veure a la Biblioteca Central la mostra “Obrim les portes a l’ampliació” del Patronat Català pro Europa.
La UE és una institució que cada vegada té més importància. Moltes lleis i normatives surten del Parlament europeu. Santa Coloma,
a més, ha pogut gaudir del finançament de la UE per tirar endavant
importants projectes de transformació, com el parc fluvial del
Besòs, la nova plaça del Fondo, el jardins d’Ernest Lluch o les actuacions a la zona sud (barris del Fondo Alt, el Raval i Santa Rosa).
La celebració del Dia d'Europa està marcada enguany per l'ampliació amb 10 nous estats membres l’1 de maig, la celebració de
les eleccions europees (el 13 de juny) i la propera aprovació de
la Constitució Europea.

ACTUALITAT
Presentació de la
VIII Diada de
l'Ensenyament Públic
Dimarts, 4 de maig (18 h), tindrà
lloc a la Biblioteca Central (jardí
de Can Sisteré, s/n) l’acte de presentació de la VIII Diada de l'Ensenyament Públic, que enguany
estarà dedicada als llibres. Agustina Rico i Jaume Cela hi parlaran
precisament del valor dels llibres.
L’organització és a càrrec del Casal del Mestre, entitat que treballa en conveni amb l'Ajuntament.

Tall de trànsit al
carrer d'Irlanda
Amb motiu de les obres de construcció de l'aparcament al carrer
d'Irlanda, des del dia 28 d’abril i
durant tres setmanes, restarà tallada la circulació de vehicles a la
cruïlla dels carrers de Milà i Fontanals i d’Irlanda.
Disculpeu les molèsties que
aquest tall de trànsit provisional
pugui ocasionar. Recordeu que
és necessari respectar la senyalització que hi ha en aquest lloc.

Tall de circulació al
carrer de Wagner
Del 3 al 7 de maig, el carrer de
Wagner romandrà tancat a la circulació de vehicles, entre els carrers de Mozart i Beethoven, a
causa de l’execució d’unes perforacions corresponents a les obres
del metro de la L9.

Portes obertes a l’IES
Ramon Berenguer IV

Fiesta gallega en Can Zam

E

ste fin de semana tendrá lugar en Can Zam la fiesta del XXI
aniversario de Airiños da Nosa
Galicia. Los actos comienzan hoy
viernes (20 h.) y continuarán con
un baile. A lo largo del sábado y
del domingo, a partir de las 12 del
mediodía, se irán sucediendo diversas actuaciones de grupos folklóricos, y a las 21 h. habrá bailes
amenizados por las orquestas
Odisea y Almirantes.
Los grupos que actuarán son: A.
C. Galega Alborada da Llagosta,
Centro Nos de Sabadell, O Noso

Ediccte
e
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El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 26 d'abril de 2004, va aprovar inicialment la relació
concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d'expropiació forçosa de les finques situades al front fluvial del Raval d'aquesta ciutat,
les dades de les quals i els seus titulars són les que tot seguit s'especifiquen (*):
UTM: 4084506DF3848C. Ref. territorial: 51503006. Situació: av. de la Generalitat, 120, ciutat.
Propietària: Miguela Moragrega Vivas. Domicili fiscal: rambla de Catalunya 15, 2n, Portbou
(Girona). Sup. sòl afectat: 216,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: T. 406, Lli. 69, foli 176,
finca 3657. Coeficient: 100%. Sup. construïda: 103,70 m2st., habitatge. Sup. útil computable:
81,61 m2st. Antiguitat: 1930. Estat de conservació: regular. Ocupant: Juan Sánchez Gallardo i 3
més. Observacions:---.
UTM: 4084507DF3848C. Ref. territorial: 51503007. Situació: av. de la Generalitat, 122, ciutat.
Propietària: Josefa Terron Reigosa. Domicili fiscal: el mateix. Sup. sòl afectat: 115,00 m 2s, segons cadastre. Dades registrals: T.1123, Lli. 32, Foli 94, finca 559. Coeficient: 100%. Sup. Construïda: 68,91 m2st., habitatge (inclou part proporcional de terrasses) i 29,50 m2st., traster. Sup.
útil computable: 49,63 m2st. i 25,00 m2st. traster. Antiguitat: 1950. Estat de conservació: normal
Ocupant: Francisco Giménez Ros i 1 més. Observacions: ---.
UTM: 4084508DF3848C. Ref. territorial: 51503008. Situació: av. de la Generalitat, 124, ciutat.
Propietari: Bonifacio Fernández Richarte. Domicili fiscal: el mateix. Sup. sòl afectat: 121,00 m2s,
segons cadastre. Dades registrals: T.881, lli. 26, fo. 165, finca 432. Coeficient: 100 %. Sup. construïda: 137,52 m2st., habitatge, (inclou part proporcional de terrasses) i 30,53 m2st, traster. Sup.
útil computable:100,87 m2st, i 25,60 m2st., traster. Antiguitat: 1963. Estat de conservació: n o r mal. Ocupant: el mateix i 1 més. Observacions:---.
UTM: 4084511DF3848C. Ref. territorial: 51503011. Situació: av. de la Generalitat, 130, ciutat.
Propietària: Amparo Martínez Pardo. Domicili fiscal: el mateix. Sup. sòl afectat:120,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: T.1255, Lli. 239, foli 209, finca 10.530. Coeficient: 100%. Sup.
construïda: 136,80 m2st, habitatge, i 20,85 m2st., traster. Sup. útil computable:109,50 m2st., habitatge, i 17,00 m2st., traster. Antiguitat:1900. Estat de conservació: normal. Ocupant: Amparo
Martínez Pardo i 2 més. Observacions: ---.
UTM: 4084512DF3848C. Ref. territorial: 51503012. Situació: av. de la Generalitat, 132, ciutat.
Propietari: José Rodríguez Carrera i Otília Villanueva Agustina. Domicili fiscal: el mateix. Sup.
sòl afectat: 147,00 m2s, segons cadastre i134,96 m2s, segons escriptura. Dades registrals: T.
921, lli.36, f.75, fin. 3308, meitat indivisa ins.1a i resta ins.3a. Coeficient: 100 %. Sup. construïda:
147,16 m2st., magatzem. Antiguitat: 1925. Estat de conservació: deficient. Ocupant : ---. Observacions: usdefruit vitalici per a Mercedes Díaz Lluch.
UTM: 4084513DF3848C. Ref. territorial: 51503013. Situació: av. de la Generalitat, 134, ciutat
Propietària: Francisca Carmona González. Domicili fiscal: ronda de Sant Pau 65, 3r,1a, Barcelona. Sup. sòl afectat: 229,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: T. 135, lli. 296, foi 191,
finca 11.641. Coeficient: 100 %. Sup. construïda: 152,36 m2st., bar (inclou part proporcional
de terrasses), i 123,00 m2st., magatzem. Antiguitat: 1920. Estat de conservació: normal. Ocupant activitat: José Rodríguez Carreras. Observacions:---.
L'esmentat expedient s'exposa al públic per un termini de vint dies, comptats des de l'endemà
de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats
puguin presentar les al•legacions que estimin adients. Si en aquest termini no es presenta cap
al•legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
(*) Aquest edicte continuarà la propera setmana.

Lar de Terrasa, Xantar de Irmandade, Casa Galega de l'Hospitalet, A. C. Saudade de Barcelona,
Rosalía de Castro de Cornellà, Irmandade Galega de Rubí, Casa
de Aragón “Virgen del Pilar” y Airiños da Nosa Galicia.

El 6 de maig (17 h) se celebrarà
l’última de les jornades de portes
obertes organitzades per l’institut Ramon Berenguer IV, on, com
se sap, es pot cursar l’especialitat
de batxillerat artístic. El termini de
preinscripció serà del 13 al 28 de
maig. Més informació, al tel. 93
392 62 27.

SABER
Preinscripcions a l'escola
bressol municipal Els Pins
El període per fer les preinscripcions a l'escola bressol Els Pins és del 3
al 14 de maig. Tot el procés de preinscripció i matriculació es regeix,
amb les adaptacions oportunes, per la normativa que ha establert el
Departament d'Ensenyament per a tots els centres sostinguts amb
fons públics.
L'escola bressol Els Pins és l'únic centre municipal d'educació preescolar de la ciutat, i s’adreça a nens i nenes d'entre 4 mesos i 3 anys. El
centre desenvolupa, sobre espais diversos i acollidors, activitats educatives en què els infants aprenen jugant i convivint amb altres nens i
nenes de la seva edat i amb les seves educadores. L'equip, per atendre l'educació dels infants, està format per docents amb la titulació
exigible per a aquesta etapa educativa i que tenen cura de les nenes i
dels nens petits, amb l'objectiu primordial de contribuir a la seva educació en mútua col•laboració amb les famílies.
L'escola completa el seu horari escolar (de 9 a 12 i de 15 a 17 h) amb
horari d'acollida (de 8 a 9 h del matí), de perllongament (de 17 a 18
h) i un servei de menjador amb cuina pròpia (de 12 a 15 h).
Per consultar dades sobe el procés de preinscripció i matrícula (dates,
barems, places, documentació necessària...) o els serveis i les activitats
de l'escola (pagament de quotes, calendari escolar...), adreceu-vos a:
!Escola bressol Els Pins (carrer dels Pirineus, 4; tel. 93 386 18 70).
!Oficina d'Informació Escolar (av. d’Anselm de Riu, 125; tel. 93 462
40 00 ext. 2537).
!OIAC (plaça de la Vila, s/n; tel. 93 462 40 40).

An
nun
nci
En compliment del que s'estableix als articles 113.3 de la Llei 2/202, de 14 de març, d'urbanisme i 32 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la
Llei d'urbanisme, se sotmet a informació pública per un termini d'un mes, amb audiència per
citació personal als interessats, la proposta de reparcel•lació voluntària de la UA 12 definida
dins la modificació puntual del PE dels barris del sector Singuerlin a l'entorn de l'avinguda Catalunya, presentada pels propietaris inclosos dins de l'àmbit d'actuació, a fi que durant aquest
termini es pugui consultar l'expedient i presentar les al•legacions i els suggeriments que estimin pertinents.
L'expedient es troba a la Secretaria Tècnica d'Obres Públiques de l'Àrea de Serveis Territorials, c/ Doctor Ferran, 24, 2a. planta, i podrà ser consultat durant el termini d'exposició pública, en horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres.

ACTUALITAT

BREUS

Ballet: continuen les
representacions de ‘Carmina
Burana’ al Teatre Sagarra

L a Companyia de Ballet de Santa Coloma
de Gramenet-David Campos es va presentar
al Sagarra ahir amb l'espectacle Carmina Burana i altres coreografies. Les representacions continuaran avui dia 30 (22 h), demà
dia 1 (22 h) i diumenge dia 2 de maig (18 h).
El preu de les localitats és de 15 euros.
Aquest és el debut de la que serà la companyia de dansa resident del teatre colomenc. És també la presentació d'una aposta
de l’Ajuntament perquè el nostre municipi
sigui lloc referent del ballet clàssic de Catalunya.

Recitals amb textos de Neruda i
Bradbury a la Primavera Literària

L

a Primavera Literària ens
deixarà la propera setmana dos
recitals d’interès sobre textos de
Pablo Neruda i de Ray Bradbury.
Neruda i Albertina és un recital
poètic per a estudiants de secundària que es farà el dia 5 (12 h)
al Teatre Sagarra. Durant 60 anys
Albertina Rosa Azócar va mantenir
ocultes unes cartes que Pablo Neruda li va començar a escriure
d’adolescent. En elles es posen de
manifest els projectes i les il•lusions

d’ambdós. També hi trobem referències als poemes que en
aquells moments escrivia Neruda.
Així neix aquest espectacle poètic,
narratiu i musical, realitzat per Vicente Cubero, José G. Ortega i Andrea C. Monclús.
D’altra banda, el dia 6 (19 h),
dins del cicle “Autors / Actors”, el
grup Carro de Baco, acompanyat
del violoncel, protagonitzarà un
recital amb textos de Ray Bradbury a la Biblioteca Can Peixauet.

!Campionat de Catalunya d’Ocells
El 9 de maig, a partir de les 8 h, tindrà lloc al poliesportiu Nou el XXXIV Campionat de Catalunya d’Ocells. L’organització és a càrrec de les societats ocellaires La Colomense, La Remesa, Singuerlín, Santa Coloma i Centre.

!Voluntaris per fer classes de castellà
El Centre d'Acolliment per a Estrangers Santa Rosa necessita persones
voluntàries per ensenyar castellà a nouvinguts. Les persones interessades poden adreçar-se al carrer dels Pirineus, 2 (Els Pins), qualsevol vespre a partir de les 20 h o trucar al telèfon 93 386 26 38.

!Famílies acollidores d’infants sahrauís
Com cada any, els mesos de juliol i agost ens visitaran nens i nenes, d’entre 8 i 11 anys, dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. Qui vulgui fer de família acollidora pot posar-se en contacte amb l’Associació d'Amics del Poble Sahrauí, al teléfon 93 468 02 15, o amb la Casa de la Solidaritat
i la Pau (Irlanda,39), al telèfon 93 466 50 78, els dilluns de 19.30 a 21h.

!Viatges solidaris d’estiu
Sahbi Solidari tanca el termini d’inscripció als viatges d’aquest estiu a les ciutats de Jalapa (Nicaragua) i Villa El Salvador (Perú). Qui hi estigui interessat
pot assistir a les últimes reunions informatives que tindran lloc els dies 5
(19.30 h) i 8 de maig (18.30 h) a la Casa de la Solidaritat i la Pau (Irlanda, 39).

!Grup d’ajuda mútua
El Grup de Dones del Barri Llati inicia el proper 28 d’abril un grup d’ajuda
mútua, adreçat a dones víctimes de la violència de gènere, amb les professionals de l’Associació Gam Tamaia. Més informació sobre aquest
projecte, al telèfon 93 391 75 21.

!Ayuda a los enfermos de cáncer
La Asociación Española contra el Cáncer celebrará el 6 de mayo su cuestación anual para recaudar fondos y ayudar así a los enfermos. La junta
local de esta entidad solicita la colaboración de todos los colomenses.

!Aula de la gent gran
“El romanticismo” és el tema de la conferència que pronunciarà Agustina
Rico, catedràtica d’institut i professora de literatura, el 5 de maig (17.30
h), al Museu Torre Balldovina, dins del cicle Aula de Difusió Cultural per a
la Gent Gran, que organitza el Centre Excursionista Puigcastellar.

!Se suspèn la funció de The Chanclettes

LA FOTO

L’espectacle Detritus Cosmicus, que The Chanclettes havia de representar el
dia 7 al Sagarra, ha estat suspès a causa de la malaltia del director del grup i
actor, Josep M. Portavella. La devolució de l’import abonat en la venda anticipada d’entrades es farà a la taquilla del Teatre quan hi hagi una representació. Aquells que van comprar les seves localitats a les oficines de Caixa de
Catalunya, tenen de termini fins al 7 de maig perquè els en tornin l’import.
Detritus Cosmicus es podrà veure a la sala colomenca més endavant.

amèrica’
!‘Paraguai, el cor de Sud-a
“Paraguai, el cor de Sud-amèrica” és el títol d’una una mostra, que es farà
al Mas Fonollar, i que recull amb fotografies, productes artesanals i documents, la història i la realitat social del Paraguai. Està organitzada per
KOE’TI, entitat que es presenta a la ciutat amb aquesta exposició. La inauguració tindrà lloc el 8 de maig (17 h) i està prevista l'assistència de la cònsul general del Paraguai a Barcelona, Celia Cañete.

Programa Activa't
El colomenc Aaron Transmontan, campió del món júnior de pesca . Aaron Transmontan, del Club de Pesca El Botón de Santa Coloma de Gramenet, es va proclamar campió del món júnior, categoria U-16, amb la
selecció espanyola durant el torneig mundial que va tenir lloc a Almeria,
del 12 al 18 d'abril passat. Actualment, Aaron és campió d'Espanya júnior, títol que va assolir també a Almeria el passat mes de març. A la foto,
el campió colomenc rep la felicitació de l’alcalde, Bartomeu Muñoz.

Grameimpuls, SA, empresa municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, posa
en marxa el programa Activa't, que pretén facilitar la inserció professional de persones
llicenciades i diplomades universitàries sense experiència laboral en les seves especialitats
respectives, mitjançant la signatura de convenis de pràctiques amb empreses. Aquest
programa està finançat per “Pactes territorials”.
Les persones interessades poden lliurar la sol•licitud fins al14 de maig de 2004 a les oficines
de Grameimpuls, SA, carrer de Rafael Casanova, núm. 40, de Santa Coloma de Gramenet.
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 15 ha 17 h, i els divendres
de 9 a 14 h. En el moment de fer la sol•licitud, cal aportar el DNI, la targeta d'inscripció al
Servei Públic d'Ocupació, el currículum i la fotocòpia de la titulació acadèmica.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Exposició de
Roger Velázquez
Fins 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. L’alcalde, Bartomeu Muñoz; el president de la
UDA Gramenet, Francisco Ortega, i el president de l’ACI,
Antoni Antonijoan, van acompanyar l’autor en la inauguració de la mostra.

Concert
Avui, 30 d’abril (21.45 h),
dins del Cicle de Concerts en
3/4, Marta Redondo (flauta),
Mireia Quintana (violoncel) i
Montserrat Olivés (piano) interpretaran obres de Chopin i
Kodály.
Lloc: Escola Municipal de
Música Can Roig i Torres.

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 3
de maig (19 h).
Lloc: Centre Cívic del Riu (carrer de Pompeu Fabra, 22-24).
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Velada flamenca
El centro cultural Raíces del
Sur celebrará el día 1 (22 h.)
una velada flamenca con la

Farmàcies
Divendres 30
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dissabte 1
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Diumenge 2
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell,
67-69
Dilluns 3
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dimarts 4
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dimecres 5
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc Macià, 29
Dijous 6
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
•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.

actuación de Toñi la Granaína, el dúo Melodía y Bolacha;
Al baile estarán Embrujo Andaluz, C. P. Wagner y Melani
y Juanito, y a la guitarra, Justo
Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can
Franquesa, calle de Menorca,
s/n.

Nits d’òpera
L’Àrea Cultural Oriol estrena
avui dia 30 (21 h, 3 €), una
nova activitat cultural: “Les
nits d’òpera”. Es tracta d’un
acostament a aquest tipus de
música, dirigit per la soprano
xilena Mónica Contreras.
Aquest vespre s’interpretaran sarsueles molt populars.
Lloc: carrer Major, 4-6.

Torneig de tennis
Dissabte, 1 de maig , s'iniciarà
el Primer Torneig Social del
Club de Tennis amb la participació de 94 tennistes, en categoria individual (masculina i
femenina) i dobles masculins.
Aquest esdeveniment esportiu es durà a terme, fins al proper mes de juny, tots els caps
de setmana.
Lloc: Complex Esportiu de
Torribera (Castella, s/n).

Fibromialgia
El 12 de mayo (18 h.) se celebrará el Día Mundial de la
Fibromialgia y el Síndrome
de la Fatiga Crónica con una
concentración en el parque
de la Ciutadella, ante las
puertas del Parlament.
Información: Centre Cívic del
Riu, calle de Pompeu Fabra,
22-24.

Setmana del treball
Del 3 al 7 de maig tindrà lloc
la Setmana del Treball del
Centre Juvenil Rellotge XXI. El
dia 3 (18 h) hi haurà la xerrada col•loqui ”Introducció al
món laboral”. El dimarts 4
(18h) es farà un taller de creació de currículums i cartes
de presentació i un altre (19
h) sobre l’accés al món laboral. El dijous 6 (de17 a 20 h)
es posaran en marxa tutories
personalitzades per guiar els
joves en els àmbits educatiu i
laboral.
Lloc: carrer del Rellotge, 21.

Excursión
El Casal d’Avis de la Guinardera organiza una excursión
al balneario Marina de Oro
(Oropesa) los días 8 y 9 de
mayo.
Precio: 73 euros.
Información: en los teléfonos
93 391 17 29 y 93 391 88 01.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 30 d'abril (20 h), tindrà
lloc l'assemblea de l'Ateneu,
seguida d'un sopar. El diumenge, 2 de maig (19.30 h),
es projectarà la pel•lícula Como agua para chocolate.
Lloc: Ateneu Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18 .

Pintura
Del 4 al 18 de mayo, la Asociación de Vecinos del Raval
organizará una exposición
de pintura al óleo, que firma
Enrique Mancilla.
Lugar: Biblioteca Can Peixauet.
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TEMES
!El parc Serra de Marina a Santa Coloma.
!La festa: Fòrum 2004 a Santa Coloma “Viu la serra de Marina” (23/05/04) al parc d’Europa.
No s'acceptaran fotografies que representin imatges de flora o fauna en condicions de patiment provocat pel fotògraf.
CATEGORIES
!Infantil: fins a 14 anys.
!Joves i adults: a partir de 14 anys.
NOMBRE D'OBRES
Se'n poden presentar tres, com a màxim, per autor, en blanc
i negre o color. Han de ser inèdites i no premiades en altres
concursos.
FORMAT
Lliure (mínim10 x 15 cm). S'acceptaran fotografies impreses
en paper informàtic.
FORMA DE PRESENTACIÓ JOVES I ADULTS
Al dors de la fotografia cal indicar el títol i el telèfon de l'autor. En un sobre tancat i adjunt s'hi ha d'incloure el títol de la
fotografia, nom i cognoms, número de DNI i telèfon de l'autor/a. En cas de presentar diverses fotografies, caldrà presentar-les en un sobre cadascuna.
FORMA DE PRESENTACIÓ INFANTILS
Al dors de la fotografia indiqueu el títol de la fotografia i telèfon de l'autor/a. En un sobre tancat i adjunt indiqueu el títol
de la fotografia, nom i cognoms, edat, telèfon de l'autor i nom
de l'escola o institut al qual pertany i curs. En cas de presentar varies fotografies, caldrà presentar-les en un sobre cadascuna.
INSCRIPCIÓ
Gratuïta.
JURAT
Estarà constituït per: un representant de l'Ajuntament de
Santa Coloma, un fotògraf professional, un representant de
la Comissió d'Arts Plàstiques i un representant d'una entitat
mediambiental.
RECEPCIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Modalitat concurs:
Es faran arribar en mà a l'edifici de l'Ajuntament, plaça de la
Vila,1 al Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental.
1.- S'haurà d'adjuntar en sobre tancat el nom del concursant
l’adreça i el telèfon.
2.- Es numerarà la foto i el sobre que conté les dades de l'autor/a, amb el mateix número de registre.
3.- Es donarà al participant un comprovant de l'entrada de
la fotografia al concurs.
4.- S'obrirà l'admissió de fotos el dia 17 de maig a les 9h al
Servei de Medi Ambient de l'ajuntament en horari d'oficina
(de 9 a 13 h de dilluns a divendres).
5.- També podeu presentar les fotos a l'estand municipal de
la festa “Viu la Serra de Marina” el dia 23 de maig.
Modalitat ginkana:
Per als participants en l'activitat “Gimcana Fotogràfica” dins
dels actes de la festa “Viu la Serra de Marina”, el dia 23 de
maig al parc d’Europa la dinàmica serà:
1.- Realització de les fotografies durant l'edició de la festa.
2.- Presentació de les fotografies (en paper informàtic o paper fotogràfic) a l'estand municipal de la festa fins a les 17.30
h.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació finalitza a les 17.30 h del diumenge
23 de maig de 2004 a l'estand municipal de la mateixa festa.
PREMIS
Categoria Joves i Adults: una càmera de fotos digital.
Categoria infantil: una càmera de fotos digital.
LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis tindrà lloc el mateix dia 23 de maig
de 2004, a les 18 hores, a l'escenari central de la festa “Viu
el parc serra de Marina”.
DEVOLUCIÓ D’OBRES
S'hauran de recollir a partir del 27 de maig de 2004 fins el
30 de maig de 2004 a les oficines del Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental, plaça de la Vila, 1. Les obres premiades passen a ser propietat de l'organització.
NOTES
!L' organització tindrà cura de les obres presentades però
no es farà responsable dels danys que puguin sofrir en la tramesa, així com els ocorreguts en l'estada, exposició, etc., ni
per robatori, incendi o accidents imprevistos.
!Els premis que no hagin estat recollits transcorreguts 30
dies del seu atorgament, queden anul•lats.
!La participació en el concurs implica l'acceptació de les
bases.

L’AJUNTAMENT INFORMA
Publicació setmanal
Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Realitza i imprimeix: Servei de Premsa i Comunicació
http://www.grame.net
Adreça electrònica: morilloga@gramenet.diba.es
Adreça: plaça de la Vila, 1 Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
Tel. 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura.
DL B-38.194/91. Paper ecològic 100%

