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Amb el Fòrum
de les Cultures

Diada de
l’Ensenyament

Santa Coloma és municipi col•laborador
d’aquest important esdeveniment.

Se celebrarà aquest diumenge al matí a la
plaça de la Vila.

Santa Coloma alcanza un importante reconocimiento institucional

Nuestro alcalde, vicepresidente
primero de la Diputación
El teniente de alcalde, Antoni P. Fogué, que ya era diputado de Cultura,
asume también el área de Govern Local de la corporación provincial
El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, ha sido
nombrado vicepresidente primero
de la Diputación de Barcelona, en
substitución de Joan Rangel, ex alcalde de Caldes d’Estrach, quien
pasa a desempeñar el cargo de delegado del Gobierno central en Catalunya. Por su parte, el teniente de
alcalde colomense Antoni P. Fogué,
responsable del área de Cultura de
la corporación provincial, asume
desde el pasado martes la responsabilidad del área de Govern Local
de esa institución.
Con estos nombramientos, el reconocimiento institucional y la proyección de
Santa Coloma Gramenet son notables. El
alcalde, Bartomeu Muñoz, diputado provincial desde 1983, pasa a ser el número
2 en el organigrama político de la institución provincial, precedido por el presidente, el alcalde de l’Hospitalet, Celestino
Corbacho.
Joan Rangel presentó la renuncia en un

Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de
Gramenet y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona.

Antoni P. Fogué, teniente de alcalde de Serveis a
la Persona i Sostenibilitat y diputado de Cultura i
Gestió Local.

pleno extraordinario celebrado el pasado
día 3. Inmediatamente después, Celestino
Corbacho firmó los decretos de nombramiento de los dos representantes políticos colomenses.
El área de Govern Local, que estará dirigi-

da a partir de ahora por Antoni P. Fogué,
es una de las más importantes, puesto
que en ella están incluidas las políticas de
cooperación con los municipios, una de
las principales tareas que tiene encomendada la Diputación barcelonesa.

Dimarts comença la 7a Festa Ibera al Puig Castellar
El dia 11 comença la 7a edició de la Festa Ibera al Puig Castellar,
organitzada pel MuseuTorre Balldovina. Durant vuit dies es desenvoluparan diferents activitats per acostar i donar a conèixer el
poblat Puig Castellar dins i fora de la ciutat. Enguany, la Festa és un
dels actes associats al Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Els
dies feiners s’adreça a les escoles de Santa Coloma, mentre que el
cap de setmana, 15 i 16 de maig, estarà oberta a tothom des de les
10 del matí fins a les 7 de la tarda. L'accés és lliure i gratuït.
Al peu del poblat s'instal•laran un seguit d'espais que reprodueixen el moment de màxim esplendor del Puig Castellar. D'aquesta
manera, hom pot reviure els aspectes de la vida quotidiana de la
cultura ibera, que es desenvolupà entre els segles VI i I aC. a tot el

litoral mediterrani. Així, petits i grans podran filar i teixir, fabricar
ceràmica, moldre gra, encunyar monedes o muntar un mosaic.
La Festa es completa amb visites guiades al poblat per descobrir
les restes trobades a les darreres excavacions, visitar la reconstrucció de la casa ibera, o manipular els flips interactius de l'estació didàctica instal•lada al mateix poblat.
La Festa Ibera forma part del projecte d'actuació al Puig Castellar que l'Ajuntament, a través del Museu Torre Balldovina, va
iniciar l'any 1997 amb la finalitat de garantir la conservació i la
dinamització del jaciment. Les actuacions s'han fet en col•laboració amb la Diputació de Barcelona, el Centre Excursionista
Puigcastellar i l'Institut d'Estudis Catalans.

ACTUALITAT
Santa Coloma participa en el
Fòrum con un programa
específico de actos culturales
Un autobús irá de la plaça de la Vila al Fòrum

E

ste domingo comienza el Fòrum Barcelona 2004, en el que Santa Coloma participa como municipio colaborador. Durante 141 días,
desde el 9 de mayo hasta el 26 de
septiembre, Barcelona acogerá un
gran encuentro internacional que
permitirá acceder a una extensa
oferta cultural y de ocio. En septiembre del año pasado la organización del Fòrum y el Ayuntamiento firmaron un convenio para
formalizar la adhesión de la ciudad
a este acontecimiento. El consistorio ha elaborado una agenda de
actos basados en los tres ejes temáticos del Fòrum: diversidad cultural, desarrollo sostenible y con-

diciones para la paz.
La primera actividad es la “Festa
Íbera” que se celebra del 11 al 18
de mayo en el poblado del Puig
Castellar (ver portada). El 23 de
mayo se celebrará en el parque de
Europa la fiesta “Viu la Serra de Marina” que a partir de actuaciones y
talleres expondrá la mejora del entorno natural de la ciudad. Esta actividad se complementa con la exposición “Parcs naturals. La xarxa
de la Diputació de Barcelona” que
permanecerá en el vestíbulo de la
Biblioteca Central del 24 de mayo
al 22 de junio. Desde esta fecha y
hasta final de año, la exposición pasará por las escuelas e institutos de
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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: 4064514DF3848C0001. Ref. territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat, 136, soterrani, ciutat. Propietari: Mercedes Riu Ustrell. Domicili fiscal: carrer de Camil Fabra 13, 4t,3a,
Barcelona. Sup. sòl afectat: 276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: Lli 637, tom 761, fin.
13024, fol. 97 i Lli. 367, T. 1482 fol. 161. Coeficient: 26 %. Sup. construïda:276,00 m2st. Antiguitat: 1978. Estat de conservació: normal. Ocupant : ---. Observacions: ---.
UTM: 4064514DF3848C0008. Ref. Territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat, 136,
planta baixa,ciutat. Propietari: Mercedes Riu Ustrell. Domicili fiscal: C. Camil Fabra, 13, 4t, 3a,
Barcelona. Sup. sòl afectat: 276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: ---. Coeficient: 24%.
Sup. construïda: 234,00 m2st. . Antiguitat: 1978. Estat de conservació: normal. Ocupant : ---. Observacions: ---. UTM: 4084514DF3848C0002. Ref. territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat ,136, 1r,1a, ciutat. Propietari: Concepción Antín Barberà. Domicili fiscal: el mateix. Sup.
sòl afectat: 276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: Lli. 12, tom. 884, fin. 1368, fol. 12. Coeficient: 9,55 %. Sup. construïda: 131,70 m2st. , (inclou part proporcional de terrasses). Sup. útil
computable: 96,16 m2st. Antiguitat: 1978. Estat de conservació: bo. Ocupant : Concepción Antín Barberà. Observacions: ---.
UTM: 4084514DF3848C0003. Ref. territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat, 136, 1r,
2a, ciutat. Propietaris: Amadeo Fernández Prats i Carmen Uso Rovira. Domicili fiscal: el mateix.
Sup. sòl afectat: 276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: Lli. 12, tom. 932, fin. 3873, fol. 119.
Coeficient: 7,25%. Sup. construïda: 96,24 m2st, habitatge (inclou part proporcional de terrasses).
Sup. útil computable: 77,00 m2st. Antiguitat: 1978. Estat de conservació: bo. Ocupant: els mateixos i 1 més. Observacions: gravada amb una hipoteca de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
UTM: 4084514DF3848C0004. Ref. territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat ,136, 1r,
3a, ciutat. Propietari: Carlos Lavado Pérez i Segunda Garrido Salido. Domicili fiscal: el mateix.
Sup. sòl afectat: 276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: Lli. 244, tom. 1264, fin.10617,
fol.102. Coeficient: 8,20 %. Sup. construïda: 121,12 m2st, habitatge (inclou part proporcional de
terrasses). Sup. útil computable: 89,22 m2st, habitatge. Antiguitat: 1978. Estat de conservació:
bo. Ocupant: els mateixos i 1 més. Observacions: gravada amb una hipoteca de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
UTM: 4084514DF3848C0005. Ref. territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat, 136,
2n,1a, ciutat. Propietari: Concepción Fernández Regol. Domicili fiscal: el mateix. Sup. sòl afectat:
276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: Lli 240, tom. 1258, fin.10544, fol. 150. Coeficient:
9,55%. Sup. construïda: 131,70 m2st, habitatge (inclou part proporcional de terrasses). Sup. útil
computable: 96,16 m2st. Antiguitat: 1978. Estat de conservació: bo. Ocupant : la mateixa i 2 més.
Observacions: gravada amb una hipoteca de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
UTM: 4064514DF3848C0006. Ref. territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat, 136, 2n,
2a, ciutat. Propietari: Salvador Heredia Navarro i Ana Martínez García. Domicili fiscal: el mateix.
Sup. sòl afectat: 276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: Lli 31, tom 913, fin.2887, fol.63.
Coeficient: 7,25 %. Sup. construïda: 96,24 m2st, habitatge (inclou part proporcional de terrasses).
Sup. útil computable: 77,00 m2st. Antiguitat: 1978. Estat de conservació: bo. Ocupant: els mateixos i 2 més. Observacions: gravada amb una hipoteca de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
UTM: 4064514DF3848C0007. Ref. territorial: 51503014. Situació: av. de la Generalitat 136, 2n,
3a, ciutat. Propietària: Maria Isabel Atienzar Navarro. Domicili fiscal: el mateix. Sup. sòl afectat:
276,00 m2s, segons cadastre. Dades registrals: Lli 365, tom. 1478, fin.12966, fol. 63. Coeficient:
8,20%. Sup. construïda: 121,12 m2st, habitatge (inclou part proporcional de terrasses). Sup. útil
computable: 89,22 m2st. Antiguitat: 1978. Estat de conservació: bo. Ocupant: la mateixa i 3 més.
Observacions: ---.
L'esmentat expedient s'exposa al públic per un termini de vint dies, comptats des de l'endemà
de la publicació d’aquest 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.
(*) Aquesta és la segona part de l’edicte publicat la setmana passada.

la ciudad.
Del 8 al 11 de julio la Companyia de
Ballet Santa Coloma de GramenetDavid Campos, presentará en el teatro Sagarra el montaje Euràsia en
el que la danza sirve de nexo de
unión entre las culturas europea y
asiática. La Festa Major también
hace su aportación al Fòrum con el
espectáculo pirotécnico Mestissatge que tendrá lugar en las pistas de
atletismo el 5 de septiembre.

El 17 de septiembre, el recinto de
Torribera acogerá la “Jornada sobre l'Ètica de la Convivència”, para dar a conocer la experiencia llevada a cabo en Santa Coloma
sobre el tratamiento del fenómeno
migratorio y la diversidad cultural.
En el recinto del Fòrum tendrá lugar entre el 6 y el 19 de septiembre
la Feria de Buenas Prácticas Municipales, en la que se expondrán diferentes experiencias en temas de
sostenibilidad y convivencia. Tres
actuaciones realizadas en Santa
Coloma han sido seleccionadas
para participar: el parque fluvial del
Besòs, la Guía para la Convivencia
Vecinal y el Equipo de Intervención
Inmediata en el Territorio. Todas
las personas que pasen por el Fòrum entre los días 16 y 19 de septiembre podrán ver la exposición
sobre el parque fluvial del Besòs.
A partir del día 9, un autobús irá de
la plaça de la Vila al Fòrum con una
frecuencia de paso de 30 minutos.

Programa d’ajudes d’atenció social
per a persones amb disminució
La Generalitat ha obert la convocatòria
pública per a la tramitació d’ajuts a les
persones amb disminució física, psíquica o sensorial. Les condicions per
poder sol•licitar aquests ajuts són:
—Tenir la nacionalitat espanyola o la
ciutadanía comunitària i, a més, la residència a Catalunya.
—Tenir reconegut un grau igual o superior al 33 %. En el cas de ser menor
de 4 anys, cal que el servei de valoració i orientació valori la situació de
cada nen.
—Acreditar, si el beneficiari té 65
anys o més, que el reconeixement de
la disminució es va produir abans
dels 65 anys.
—No poder rebre serveis similars en
establiments públics, concertats o

subvencionats.
—No poder beneficiar-se d’ajudes
econòmiques de la mateixa naturalesa i
del mateix abast i finalitat d’altres entitats públiques o privades.
—Complir les condicions d’accés exigides per a cada tipus d’ajuda.
Es podran presentar sol•licituds fins al 6
de juliol, el 12 de novembre o el 31 de
desembre, segons els programes.
Més informació i presentació de sol•licituds a:
!Oficines de Benestar i Família de Santa Coloma: av. de la Generalitat, 57, i
carrer del Singuerlín, 51.
!CAD Badalona (adults): av. del Marquès de Montroig, 64 (Badalona).
!CAD infantil de Grassot: carrer de
Grassot, 3, 4t (Barcelona).

An
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Del 10 al 21 de maig d'enguany, ambdós inclosos, es podran presentar instàncies per prendre
part en el concurs públic per a la realització:
D'una llista d'espera d'auxiliars administratius, per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions mitjançant concurs públic. Si el cas, es valoraran les capacitats específiques i
la millor adequació a les característiques dels llocs de treball a proveir.
Les bases es podran recollir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament,
de dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores i divendres de 8.30 a 15 hores.
Així mateix, estaran exposades al tauler d'anuncis d'aquesta corporació.

An
nun
nci
Per acord del Ple de l'Ajuntament de 29 de març de 2004, s'han aprovat de manera provisional, les Normes d'ús de les biblioteques de Santa Coloma de Gramenet, que seran d'aplicació
per a la totalitat de la Xarxa Local de Biblioteques, que comprèn la Biblioteca Central, la Biblioteca de Can Peixauet i al Biblioteca de Singuerlín d'aquesta ciutat.
El mateix Ple va acordar sotmetre a informació pública aquestes Normes per un període de 30
dies, a efectes d'informació pública i audiència als interessats i interessades per tal que puguin
presentar reclamacions, al•legacions i suggeriments. Si en el període d'exposició pública no es
presenta cap reclamació, aquestes normes es consideraran aprovades definitivament.
Les Normes d'ús, així com la resta de documentació, es poden examinar a l'Àrea de Serveis a
la Persona i Sostenibilitat, situada a la primera planta de l'Ajuntament (plaça de la Vila, núm.
1), de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, telèfon 93 462 40 63.

ACTUALITAT

BREUS

Els llibres protagonitzen la 8a
Diada de l’Ensenyament Públic

L

es escoles bressol, els centres de primària i de secundària,
les escoles d’adults, de música i
de ceràmica, el Casal del Mestre i
diverses entitats ciutadanes mostraran el seu treball en la 8a Diada
de l’Ensenyament Públic, que
tindrà lloc a la plaça de la Vila el
proper diumenge, 9 de maig. En
l’edició d’enguany, els llibres seran els protagonistes.
La Diada es desenvoluparà de 10 a
14 h. La plaça de la Vila s’omplirà
amb els estands dels diversos centres d’ensenyament i entitats cíviques. Hi haurà escenaris al centre
cultural i poliesportiu de Can Sisteré i a la mateixa plaça, on els alumnes faran actuacions musicals, funcions de teatre i demostracions
esportives. A la plaça s’instal•larà
l’anomenat espai bookcrossing,
per compartir lectures.
Els llibres són el tema de la Diada, i

!Escola

d'Adults. Els dies 12, 13 i
14 de maig, l'Escola d'Adults del
Fondo farà unes jornades, adreçades a tothom que estigui interessat, en el tema de la salut. Més informació i inscripcions, al carrer
d’Irlanda, 39, i al tel. 93 386 67 32.

en aquest context, diumenge es
faran dues activitats centrals. Una
està relacionada amb la tradició —
un conte sobre els gegants de
Santa Coloma—, i l’altra, amb l’ús
de les noves tecnologies.
A les 11 h se celebrarà una taula
rodona sobre el tema “La literatura
de la perifèria”, amb la participació
de Màrius Sampere, Ferran Anell,
Lluís Busquets, Rodolfo del Hoyo i
Jaume P. Sayrach. A les 13 h es presentarà el llibre El cinturón rojinegro. Radicalismo cenetista y obrerismo en la perferia de Barcelona,
1919-1939.

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. Hi participaran les
espècies pinsà, passarell, verdum i cardenera. Hi haurà els trofeus per als 40 primers ocells de
cada ploma. L’organització és a
càrrec de les societats ocellaires
La Colomense, La Remesa, Singuerlín, Santa Coloma i Centre.

!Carro de Baco, en Ecuador
La compañía colomense de teatro Carro de Baco participará en las IV Jornadas Internacionales de las Artes-Festival del Sur, en Quito (Ecuador), donde representarán a España con su espectáculo La curva. Además, Carro de
Baco realizará una gira por ciudades ecuatorianas del 7 al 23 de junio.

!Les mascotes van de festa
El 9 de maig, al Mas Fonollar, l’Associació Protectora Veu Animal fa una festa on les mascotes seran les protagonistes. Començarà a les 10 h amb una
cercavila que partirà de l’església Major. Hi haurà concursos de dibuixos, xerrades, a càrrec de representants de l'entitat i veterinaris, i altres activitats.

!Informática e Internet para adultos
El centro Rellotge XXI (calle del Rellotge, 21; tel. 93 392 10 46) organiza
un curso de iniciación a Internet para adultos del 10 al 15 de mayo (de
18 a 19.30 h). El segundo nivel se impartirá del 17 al 21 de mayo. Por
otra parte, la Asociación de Vecinos del Raval inicia un curso de informática para adultos. Más información, en la calle de Monturiol, 20, los martes y miércoles de 18.30 a 20 horas (tel. 93 466 83 51).

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 la història i la realitat social del Paraguai. Està
organitzada per KOE’TI, i s’inaugura el 8 de maig (17 h) amb l'assistència
de de la cònsul general del Paraguai a Barcelona, Celia Cañete.

!‘Guia universal de la música clàssica
Avui, 7 de maig (21 h), a l’Escola de Música, és farà la presentació del llibre
Guia universal de la música clàssica, de Josep Pascual. Hi estaran també la
regidora de Cultura, Montserrat Olivés, i el director de l’Escola, Àngel Puig.

!Charlas sobre medicina y salud
El día 12 (19 h.) comienzan unas charlas sobre salud y medicina que tendrán lugar los miércoles en el Mas Fonollar. Esta actividad está organizada por la farmacia Ana María Tarrats i Bierge y diferentes farmacéuticos
especialistas en la materia. El primer tema será “Plantas medicinales,
que propiedades tienen las plantas de nuestro alrededor”.

LA FOTO

La Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet-D
David Campos se estrenó con brillante éxito el pasado 29 de abril, Día Internacional de la Danza, como
compañía residente del Teatre Josep M. de Sagarra.
Las cuatro coreografías presentadas por la compañía
colomense de ballet clásico bajo el título de Carmina
Burana, recibieron el elogio unánime del público asistente, tanto por la puesta en escena como por la profe-

Xerrada sobre els
drets dels usuaris
de telefonia

sionalidad de los bailarines. En la imagen, tras la primera representación, la compañía en pleno, con su director David Campos, recibió en el mismo escenario
del Sagarra la felicitación del alcalde, Bartomeu Muñoz. La Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet-David Campos ofrecerá una nueva producción,
Euràsia, en el teatro los días 8,9,10 y 11 de julio, como
acto asociado al programa del Fòrum de las Cultures.

“Telefonia o tele-afonia?” és el títol d’una xerrada que tindrà lloc
el 12 de maig (20 h) a la Biblioteca Central. L'objectiu és oferir als
consumidors les eines necessàries perquè sàpiguen defensar i
protegir els seus drets com a
usuaris del servei de telefonia. Es
farà una anàlisi dels principals
problemes que han sorgit darrerament en aquest sector: les estafes amb els números de tarifació addicional, les connexions a
Internet, la telefonia mòbil, etc. ,
així com un seguit de recomanacions sobre com actuar davant
d'aquestes situacions. La presentació anirà a càrrec de Dolores Gómez, tinent d'alcalde de
Benestar i Solidaritat, i d’Àngel
Tarrés, president de l'OCUC.
L'exposició la farà Antoni Bèrgua, advocat de l'OCUC, i hi participarà Roser Roca, directora de
serveis de Benestar i Solidaritat.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?

An
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Aprovat inicialment per acord del Ple d'aquest Ajuntament, de data 26 d'abril de
2004, l'Ordenança general de neteja de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
s'exposa al públic per un termini de trenta
dies per a la formulació de reclamacions i
a•legacions. Aquesta Ordenança estarà exposada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
situat a la plaça de la Vila, núm. 1.
Les al•legacions hauran de presentar-se a
l'OIAC, en horari de dilluns a dijous, de 8.30
a 18 hores i divendres de 8.30 a 15 hores.
En el cas que no es presenti cap reclamació
o al•legació, dins del termini esmentat,
aquesta Ordenança esdevindrà definitiva.

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 10 de maig (18 h).
Lloc: Casal de Riera Alta (carrer de
Wilson, 44).

An
nun
nci

Aula gent gran
“Del telègraf a Internet. Una panoràmica històrica de les telecomunicacions”. Aquest és el tema
de la conferència que pronunciarà
Lluís Prat, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, el 12
de maig (17.30 h), dins del cicle
Aula de Difusió Cultural per a la
Gent Gran, que organitza el Centre
Excursionista Puigcastellar.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Parròquia Santa Maria
La parròquia Santa Maria organitza per al dia 8 (21 h) un concert amb la coral Àuria, de Cornellà de Llobregat, que
interpretarà Sis nocturns, de Mozart, i cançons tradicionals i populars. El dia 9 (12 h) hi haurà
una missa oficiada pel bisbe de
Barcelona, Joan Carrera.
Lloc: carrer de Milà i Fontanals, 7.

Creació artística
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La creació artística i la interpertació es posen a debat el 8 de
maig (11h) a la sala d’actes de
l’IES Ramon Berenguer IV. Hi
haurà una taula rodona, adreçada als alumnes de nivell mitjà de
música, amb la participació de
José González, guitarrista especialitzat en flamenc; Merche Ál-

Campeón. El equipo infantil del C. F. Singuerlín se ha proclamado campeón del grupo décimo de la segunda división territorial y ha ascendido
de categoría. Los jóvenes colomenses han marcado 149 goles, y de ellos
54 han sido obra del delantero centro Damián Contreras.

varez, directora de cinema; Daniel Ligorio, concertista i professor de piano; Eugènia Manzanares, actriu; Cristina Calderón,
professora i artista plàstica; Enrique Gimeno, director del IES R.
Berenguer IV, i Josep M. Gironell,
professor de llenguatge i piano.
El debat anirà precedit del curtmetratge La dirección de actores, de Jean Renoir.
Lloc: av. de Ramon Berenguer, 157.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 7 de maig (19.30 h), tindrà
lloc la xerrada “El moviment popular a Sants”, per Ivan Miró, organitzada per Democràcia Participativa.
L'endemà, dissabte (10.30 h) hi
haurà una valoració del FARTS
oberta a tothom. Diumenge (19.30
h) es projectarà la pel•lícula sobre
la revolució dels clavells Capitanes

de abril. Finalment, el dijous 13 (20
h) tindrà lloc la xerrada “La Santa
Coloma que no volem”. Hi parlaran
J. A. Vates (president de l'AV Oliveres), Pepi Fabregat (presidenta de
l'AV Serra de Marina, districte III),
Diego Arroyo (Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can
Zam), Manel Tomàs (districte IV),
Rafael Trias (barri del Centre), Pedro Rodulfo (president de la FAVGRAM) i Salvador Bolancer (Democràcia Participativa-Ara!).
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

Visita a Manresa
El Centre Excursionista Puigcastellar farà el dia 23 una visita guiada
a la ciutat mil•lenària de Manresa.
Inscripcions: de dilluns a dijous de
19 a 21 h, al carrer de Sant Josep, 20.
Tel. 93 385 99 41.

VISITES ESCOLARS

An
nun
nci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada
en data 26 d'abril de 2004, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual del
PGM per a la redefinició d'alineacions al
passatge de la Victòria 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 en el 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.

TELÉFONOS
DE INTERÉS
•Sugerencias y
reclamaciones de la
limpieza viaria

901 12 02 14
•Recogida gratuita
de muebles

Farmàcies
Divendres 7
•D
Passatge d’en Caralt, 19 / Perú, 28
Dissabte 8
•D
Sant Carles, 42 / Av. Banús, 34
Diumenge 9
•D
Florència, 45 / Av. de la Generalitat,
131
Dilluns 10
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 47
D
•Dimarts 11
Joan V. Escales, 7 / Còrdova, 47
Dimecres 12
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dijous 13
•D
Rbla. Sant Sebastià, 24 / Wagner, 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.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada
en data 26 d'abril de 2004, va acordar
aprovar inicialment el Pla especial d'ajust i
consolidació d'alineacions al c. de la Pedrera, 10-12 i al c. de la Plata 53-55, 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 en el 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.

93 385 73 12

L’AJUNTAMENT INFORMA

Escola Fuster. Els alumnes de 3r de primària de l’escola Fuster van visitar
l’Ajuntament el dia 21 d’abril. Aquesta visita forma part del Programa
d’activitats educatives.
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