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Renaixement
i barroc

Preinscripcions a
l’Escola de Música

El Museu acull una mostrta itinerant amb el
millor art català entre els segles XVI i XVIII.

L’Escola de Música obre el termini de
preinscripcions per al proper curs.

Avui comença el Cortocircuit 2004 amb l’objectiu de promocionar nous valors

Santa Coloma, Montcada i Ripollet
acullen el circuit de música independent
Aquest divendres arrenca a Santa Coloma
el circuit de música independent Cortocircuit. En la seva quarta edició i amb sis
grups participants, aquesta proposta
musical comença a agafar un caire metropolità, amb grups i actuacions a Montcada
i Reixac i Ripollet del Vallès. La gran acceptació de les primeres edicions i l’existència
d’accions similars en altres municipis han
fet que enguany es presenti el Cortocircuit
Intermunicipal.
A partir d'avui i durant els mesos de maig,
juny i juliol, se succeiran les actuacions als
tres municipis. Cada concert presentarà
dos grups en diferents espais públics i privats. El Cortocircuit es clourà amb un
macro concert, en el marc de la Festa
Major d'Estiu, on actuaran tots els grups
participants i es presentarà l'edició del CD
promocional d'aquesta edició 2004.
El Cortocircuit no és un concurs. Tot i que se

Irakunda i El Faro de Virginia són els grups
colomencs que participen aquest any.

seleccionen dos grups per municipi d'entre tots els aspirants, no hi ha un guanyador. Aquest cicle garanteix als grups la
participació en almenys quatre concerts.
L'entrada és gratuïta i els grups no cobren
per les actuacions. L'organització proporciona formació, difusió i suport, però no
diners als grups.
Enguany participen MK Flay i Pegatina
Sound System, de Montcada i Reixac; El
Faro de Virginia i Irakunda, de Santa Coloma de Gramenet, i Ron de Kaña i Son
Canalla, de Ripollet del Vallès. Avui divendres, el concert tindrà lloc al Centre de Creació Musical Molinet, a partir de les 22 h,
amb El Faro de Virginia i Son Canalla.
El Centre de Creació Musical Molinet ha
estat el principal impulsor del projecte,
que compta amb l'organització dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet,
Montcada i Reixac i Ripollet del Vallès.

Més de 1.900 alumnes participen en la IX
Mostra de Dansa, Jocs i Cant Coral 2004

El proper dimarts, 18 de maig, se celebra la Mostra de Dansa, Jocs i
Cant Coral. 2004 en què participen els escolars de Santa Coloma
de Gramenet. Aquest esdeveniment, que ja s'ha convertit en una
tradició de les activitats educatives a la ciutat, arriba enguany a la

9a edició. Prop de 2.000 nois i noies ompliran el Nou Camp Municipal de futbol per ballar i cantar al compàs de la música tradicional.
A partir de les 9.30 hores, i fins a les 12, els
1.903 alumnes d'11 centres escolars d'educació infantil i primària desenvoluparan el
programa d'actuacions amb diferents modalitats de balls i cant coral apreses i practicades a les classes. Les actuacions s'emmarquen en el tarannà festiu de fi de curs de les
escoles. Tot està ambientat amb música en
directe i amb la presència de les famílies dels
nens i nenes. L'accés a l'estadi és gratuït.
Aquesta mostra està inclosa en el Programa
d'activitats educatives que realitza el Departament municipal d'Ensenyament. L'objectiu
de la mostra és fomentar l'ús del català i
gaudir de l'experiència d'actuar en públic en un entorn idoni. Està
organitzada pel Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat
de Catalunya i el Servei d'Ensenyament de l'Ajuntament de Santa
Coloma.

ACTUALITAT
Continua la
7a Festa Ibera
Aquest cap de setmana continua
la celebració de la Festa Ibera al
poblat Puig Castellar, des de les
10 fins a les 19 hores.
Submergits en una recreació del
passat, de 2.500 anys d'antiguitat,
petits i grans poden filar i teixir, fer
tovots per aixecar una casa, caçar
practicant el tir amb arc, fabricar
un collaret o una ceràmica a torn i
pintar-la, tallar sílex, moldre gra
amb un molí rotatori, encunyar
una moneda, escriure el nom amb
l'alfabet iber, jugar a tabes, trenar
espart, amassar una galeta i coure-la, muntar un mosaic, modelar
una llàntia, veure com es fonen
metalls per fer eines o el ritual
d'un enterrament iber, entre altres
coses. Hi haurà, a més, visites
guiades al poblat Puig Castellar.
La Festa és un dels actes associats que l'Ajuntament aporta al
Fòrum de les Cultures.
! L’Àrea

Cultural Oriol farà el dia
20 (20 h), al carrer Nou, 4, la xerrada “Estimar-se per crèixer”,
amb Mayte Sánchez (psicòloga) i
Montserrat Pujol (especialista en
medicina xinesa).

El millor art renaixentista i barroc català al Museu
Arriben a la nostra ciutat les coleccions del MNAC d’aquest període

E

l proper dimarts, 18 de
maig, a les 19.30 h, dintre de la
celebració del Dia Internacional
dels Museus, tindrà lloc la inauguració de la mostra “Itineraris
de l'art català. Les col•leccions
del MNAC: renaixement i barroc”, exposició formada per una
acurada selecció de les millors
obres catalanes d'aquests períodes que atresora el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Estructurada en quatre àmbits,
ofereix un panorama global de
l'art que es va produir a Catalunya entre els segles XVI i XVIII,
des dels inicis del regnat de l'emperador Carles V fins a la invasió
napoleònica.
La mostra presenta peces catalanes de pintura, escultura, dibuix i
gravat, totes elles seleccionades
de les millors obres i dels millors
artistes que varen treballar a Catalunya, des de l'escultura italiana
de la Barcelona renaixentista fins
al significatiu barroc de mestres
com Francesc Ribalta, Antoni Viladomat o Francesc Pla, el Vigatà.

Sortida a
les Garrigues

És una ocasió única per contemplar i descobrir una de les èpoques menys conegudes de la
història de l'art català a la nostra
ciutat, per conèixer les obres més
representatives del renaixement i
del barroc català i gaudir d'aquest ric fons artístic conservat al
MNAC.
El Museu colomenc oferirà visites
guiades gratuïtes, obertes a tothom, tots els diumenges a les 12
del migdia.
L'exposició romandrà oberta fins
al 13 de juny.

El 23 de maig, el Museu Torre Balldovina farà una sortida a les Garrigues. Primer es visitarà el jaciment ibèric de la Fortalesa dels
Vilars d'Arbeca, única al mon ibèric pel seu complex sistema defensiu, que es remunta al 750 aC.
Fou concebuda perquè fos inexpugnable: una muralla de cinc
metres d'amplada amb dotze torres, una barrera de pedres clavades i un fossat de tretze metres
d'amplada. Després, el Parc
Temàtic de l'Oli de les Borges
Blanques-Juneda, fundació que
dóna a conèixer la història de l'oli i que conserva la premsa més
gran del món. A l'exterior es poden veure 54 oliveres mil•lenàries
de l'època romana i els arcs del
templers del segle XIII, com a testimoni viu de la presència d'aquests monjos durant l'edat mitjana. Més Informació, a la plaça de
Pau Casals, s/n ( tel. 93 385 71 42).

L'Esperit Sant ha obtingut
l’acreditació d’hospital docent

L

'Hospital de l'Esperit Sant va
obtenir a l'octubre de 2003, per part
de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, l'acreditació
per impartir docència per a la formació de metges especialistes.
Amb data 23 d'abril d'enguany s'ha rebut l'acreditació per a la
docència de postgrau de les unitats
de Medicina Interna i de Cirurgia
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En memòria d'en Peret,
l'últim agutzil de l'Ajuntament

E

l Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la seva
sessió del dia 26 d'abril, acordà per unanimitat de tots els grups polítics municipals (PSC, ICV-EUiA, CiU i PP) retre un homenatge a la
memòria de Pere Miquel Segú, en Peret, l'últim agutzil de l'Ajuntament, que va morir l'any passat.
En Pere, nascut a Santa Coloma el 1911, va entrar com a ajudant a l'Ajuntament el 1942 i es va jubilar el 1982. Molts colomencs el recorden com
aquell personatge elegant, vestit amb el seu uniforme impecable d'agutzil, obrint el pas en tota mena d'actes municipals, religiosos i festius.
En Peret va estimar tant la institució i el seu poble que va voler ser enterrat amb l'uniforme de gala i el bastó d'agutzil, amb l'escut de Santa
Coloma brodat a la gorra.

Ortopèdica i Traumatologia, que
podran formar un resident MIR per
any en cadascuna d'aquestes especialitats. A la propera convocatòria MIR que sortirà al BOE i que està
prevista per a final d'any, apareixerà l'oferta d'aquestes places a l'Hospital de l'Esperit Sant. La incorporació dels futurs MIR a l'Hospital
de Santa Coloma es preveu per a la
primavera de 2005.

Progrrama Acctiva't
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 al dia 28 de maig de 2004 a les oficines de Grameimpuls, SA, carrer de Rafael de Casanova, núm. 40.
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 15 a 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.

Adjudiccacció
ó de
el se
erve
ei de
e nete
eja de
e l'EOII
Per tal d'adjudicar el servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma de Gramenet,
s'obre el termini de 15 dies, comprès entre el 14 de maig i el 3 de juny, per tal de presentar les
proposicions oportunes. Les persones interessades poden retirar la documentació necessària i
veure les instal·lacions de l'Escola Oficial d'Idiomes, situada al carrer de Víctor Hugo, 54-56, de
Santa Coloma de Gramenet. L'horari de presentació de proposicions i d'informació és els dimarts
i dijous de 10 a 12 h.

ACTUALITAT

BREUS

L’Ajuntament convoca una
reunió sobre la construcció
del CAP de Can Mariner

E

l proper dimarts, 18 de
maig, l'Ajuntament de Santa Coloma ha convocat una reunió informativa sobre la propera
construcció del nou Centre d'Atenció Primària de Salut (CAP) al
costat de la plaça de Catalunya.
El nou ambulatori donarà servei
al districte I, concretament als
barris del Centre i Can Mariner.
Fa mesos, l'Ajuntament va cedir
a la Generalitat la finca on el
Servei Català de la Salut construirà el CAP. Aquest nou equipament millorarà l'atenció sanitària a Santa Coloma, on la
reforma ha assolit un nivell del
100%. Recentment el servei de
salut pública municipal va fer
una enquesta de satisfacció i utilització dels serveis sanitaris. Els

ciutadans puntuaven l'atenció
rebuda amb una mitjana de 8
punts sobre 10.
La reunió començarà a les 18 h
al Centre Cívic Can Mariner (c.
Milà i Fontanals, 14-16). Per part
del consistori, serà present la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Benestar i Solidaritat, Dolores Gómez; i per part del Servei Català
de la Salut, la directora del sector sanitari del Barcelonès Nord,
Alba Benaque. Hi estan convidats els veïns del districte I que
vulguin assistir-hi.
El nou CAP estarà tocant a la
plaça de Catalunya, entre l’av.
de la Generalitat i el c. de Sant
Carles. El primer projecte executiu parla d'un edifici de 1.876 m2,
distribuïts en quatre plantes.

!Cortes de tráfico por obras en El Fondo
Debido a las obras de urbanización que se llevan a cabo en diversas calles del barrio del Fondo, a principios de la próxima semana se cortará el
tráfico el tramo de la calle de Mas Marí, entre Dr. Pagés y Bruch. Por otra
parte, en la calle del Rellotge se ha ampliado el ámbito de las obras hasta la calle de Mas Marí, lo que permite la bajada del tráfico y el giro por
esta última vía. Asimismo, el cruce de las calles del Rellotge y Litz quedará abierto al tráfico en el plazo de una semana, pero sólo para los vehículos que circulen por la calle de Litz. Disculpen las molestias.

!Sardanes al turó del Pollo
El 16 de maig (11.30 h), al turó del Pollo, hi haurà una audició de sardanes
amb la cobla Premià. Organització: Amics de la Sardana i Patronat pro Aplec.

!Inscripcions a la Fira de Sant Ponç
El diumenge 30 de maig, de 9 a 21 h, se celebrarà la Fira de Sant Ponç al
carrer de Sant Carles (entre Santa Gemma i Major). Les persones i entitats
interessades a participar-hi, poden demanar-ho mitjançant una instància
adreçada al Servei de Cultura de l'Ajuntament abans del 21 de maig. El
pagament de les corresponents taxes es farà els dies 26 i 27 de maig.

!XVI Cursa de l’Ensenyament
L’IES Les Vinyes fa avui 14 de maig (10 h) la XVI Cursa de l’Ensenyament,
amb la col•laboració de l’IME. La sortida serà a les pistes Antoni Amorós, i hi
participaran uns 1.800 atletes. La Cursa s’havia de celebrar el 2 d’abril, però
es va ajornar per les condicions meteorològiques adverses d’aquell dia.

!La pau a Colòmbia

Preinscripcions a l’Escola
Municipal de Música

La Plataforma Aturem la Guerra de Santa Coloma i l'organització Huayna-Cooperacció fan una xerrada sobre el conflicte a Colòmbia amb el títol “Construcción de la paz desde las mujeres”, que tindrà lloc a Can Sisteré, el 19 de maig (19.30 h). Hi intervindrà Sandra Liliana Luna Delgado,
membre de La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia que es troba a Barcelona convidada per la Taula Catalana per Colòmbia.

D

!Ditirambo Teatre

es del dia 13 i fins al
28 de maig, de 18 a 20
hores, és obert el termini
de preinscripció per al
proper curs 2004-2005 a
l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres.
Més informació, de dilluns
a divendres, a la secretaria del centre, carrer de
Rafael Casanova, 5, o al
telèfon 93 391 24 51.

Dimecres, 19 de maig (20.30 h), el grup colomenc Ditirambo Teatre
inaugura, amb l'obra Las preciosas ridículas, de Molière, les III Jornades
Culturals de La Mina a la Sala Pinòs-Miralles (metro Besòs Mar, L4).

!Devolució de l’import d’entrades

Aquells que van comprar entrades per a l’espectacle Detritus Cosmicus,
de The Chaclettes, a les oficines de Caixa de Catalunya, tenen de termini
fins al 7 de juny perquè els en tornin l’import.

!Cine: ‘Cuentos de la guerra saharaui’

XIV Pujada a les Dues Pedres

E

l 23 de maig se celebrarà la
XIV Pujada a les Dues Pedres.
Aquesta cursa no competitiva i
oberta a tothom, es pot fer passejant o corrent, i es desenvoluparà
en dos circuits: un de 5 km per a

An
nun
nci
Un cop convocades les eleccions al Parlamente Europeu pel Decret 561/2004 de
19 d’abril, de conformitat amb allò que
preveu l'article 26.2 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
general, es fa públic que el sorteig per a la
formació de les meses electorals corresponents a les eleccions al Parlament Europeu, que tindran lloc el dia 13 de juny , es
realitzarà el proper dia 18 de maig a les
11 hores, pel Ple de l'Ajuntament.

gent no iniciada i un altre de12
km. per a practicants. També hi
haurà una cursa infantil de 500 m
i una altra en cadira de rodes. La
sortida (9 h) i l'arribada estaran
situades a les pistes d'atletisme.
S'obsequiarà els participants
amb una samarreta, l'esmorzar i
la beguda. Les inscripcions es poden fer a la seu de la Unió Colomenca d'Atletisme(UCA), c. Prat
de la Riba, s/n, de dilluns a divendres de 17 a 21 h, i a Deportes
Marathon (Sant Jeroni, 18). El
preu és de 6 €. Organització: UCA
amb la col•laboració de l’Institut
Municipal d'Esports.

La película Cuentos de la guerra saharaui, de Pedro Pérez-Rosado, se
proyecta hoy, 14 de mayo (22h.), en el Teatro Sagarra. Es la historia de
un joven que vive con los saharauis su éxodo hacia Argelia (precio: 3 €).

!Cursos de guitarra y bailes de salón
La Asociación de Vecinos de Can Mariner ha programado cursos de guitarra y de bailes de salón. Más información, en la c. Milà i Fontanals, 14-16.

!Campus multiesportiu
És obert el període d'inscripció al campus multiesportiu del complex Torribera. Places limitades. Més informació, al telèfon 93 392 63 04 (10 a 21 h).

!Recital poètic
Dins del cicle Autors-Actors, el dia 20 (18.30 h), a la Biblioteca Central, J. Martínez i A. Banús, amb el piano de M. A. Vera, recitaran textos de Martí i Pol.

!Videofòrum.
L‘Assemblea de Joves Gramenet del Besòs i Sahbi Solidari projecten el
dia 15 (18 h) la pel•lícula La pelota vasca, de Julio Medem ( c. Sicília, 97).

!Restauració de mobles
El dia 22 comença un curs de restauració de mobles. Més informació, al Centre Cívic de Can Mariner (Milà i Fontanals, 14-16) i al telèfon 93 466 32 87.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Migraña
El día 19 (19 h.) tendrá lugar una
nueva una charla del ciclo de salud y medicina sobre el tema “Migraña, ¿cómo aliviarla y cuáles
son sus síntomas?”, que organiza
la farmacia de Ana María Tarrats i
Bierge y diferentes farmacéuticos
especialistas en la materia.
Lugar: Mas Fonollar.

Velada flamenca
El cuadro de baile Ricón Extremeño visita la peña Gente del Pueblo
el 15 de mayo (22 h.). Se celebrará una velada flamenca en la
que cantarán Rubito de Constantina, Federico Rueda, Luis el Camionero, Quino Gallardo y Manolo Flejena. A la guitarra estará
Justo Fernández.
Lugar: Centro Cívico de Can Franquesa (calle de Menorca, s/n).

Folk SC
Dins del cicle de música tradicional de Santa Coloma de Gramenet, el diumenge 16 de maig hi
haurà un taller de dansa (18 h) i
un ball (19 h) amenitzat pel grup
Harmonikando de Barcelona
Lloc: Centre de Recursos per als
Joves Mas Fonollar, carrer de Sant
Jeroni 1-3.
Organització: Triballcoloma.

Xerrada
La propera xerrada sobre la tipologia dels delictes i les precaucions
que s’han d’adoptar per evitarlos, que fan la Policia Local i els

Mossos, serà el 19 de maig (18 h).
Lloc: Centre Cívic del Fondo .

Colònies infantils
Els dies 2, 3 i 4 de juliol, l’esplai
Pájaro Loco farà unes colònies a
Altar (Dosrius) per a nens i nenes
d’entre 3 i 14 anys.
Preu: 30 euros.
Informació: dimarts i dijous, de 18 a
19 h, al carrer d’Àngel Guimerà, 42.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebrará el
día 16 (12 h.) una matinal flamenca con las actuaciones de
Rafael Bueno, Pilar Carrión, Hor-

VISITES ESCOLARS

Avui, 14 de maig (21.45 h), dins
del Cicle de Concerts en 3/4, el
duet La Bella Molinera, format per
Enric Martínez Castignani (baríton) i Josep Surinyac (piano) interpretarà obres de Schubert.
Lloc: Escola Municipal de Música
Can Roig i Torres.

Avui, 14 de maig (19.30 h) es farà
una xerrada sobre el Fòrum organitzada pel grup Trencaclosques.
Després hi haurà un sopar i, a les
22 hores, el Cabaret Poètic. El
diumenge, 16 de maig (19.30 h)
es projectarà la pel•lícula Milou
en mayo . El dimecres, 19 de
maig, s'ha convocat a totes les
entitats per començar a preparar
la Consulta Social Europea. La
reunió es farà a les 20 h.
Lloc: Ateneu Julia Romera, carrer
de Santa Rosa, 18.

Asamblea de jubilados

Ediccte
e
De conformitat amb la Resolució de data 13
d'abril de 2004, del tinent d'alcalde de Recursos Interns, Promoció Econòmica i Comerç, es fa públic el calendari fiscal del recàrrec metropolità del transport per a l'any
2004, amb el període voluntari de recaptació el que s'indica a continuació:
IMPOST DEL RECÀRREC METROPOLITÀ DEL
TRANSPORT.
—Del 15 de setembre al 15 de novembre de
2004.
El pagament d'aquest tribut es podrà fer
efectiu:
Amb avís normalitzat: en qualsevol oficina
de la Caixa Catalunya, Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona la Caixa, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa Penedès.
Sense avís: a qualsevol oficina de Caixa Catalunya.
Els padrons fiscals corresponents estaran
exposats al públic durant quinze dies hàbils
anteriors a l'obertura del període de cobrament que correspongui.
Contra els corresponents padrons solament s'admetran les reclamacions i rectificacions que es formulin o sol•licitin durant
el període de la seva exposició pública.

Aula de la gent gran
“Peribáñez y el comendador de
Ocaña: un drama del poder injusto”. Aquest és el tema de la conferència que pronunciarà Lola Josa, doctora en filologia hispànica, el
19 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.

Farmàcies
Divendres 14
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dissabte 15
•D
Av. Generalitat, 76 / Plaça la Vila, 3
Diumenge 16
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dilluns17
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals,79
Dimarts 18
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dimecres 19
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Dijous 20
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
•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.

Activitats a l’Ateneu

El día 17 (17 h.) tendrá lugar la
asamblea de la tercera edad.
Lugar: Centre Cívic de Can Mariner, calle de Milà i Fontanals, 1416.
Teléfono: 93 466 32 87.

Concert
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tensia e Ignacia. También actuará el cuadro Aires de Málaga
y el guitarrista Rafael Orozco.
Lugar: av. de la Pallaresa, 96.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CEIP Primavera i IES Numància. Els alumnes de 3r de primària de l’escola
Primavera i els de 3r d’ESO de l’institut Numància van visitar l’Ajuntament
els dies 20 i 29 d’abril, respectivament. Aquestes visites formen part del
Programa d’activitats educatives.
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