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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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El Rocío de
Catalunya

Campaña
de verano

La popular romería parte esta tarde
desde nuestra ciudad.

Nuevas propuestas de la ACI para
promocionar el comercio colomense.

L'Aplec de la Sardana colomenc arriba aquest any a l’edició número 50

El parc d'Europa i la plaça de la Vila
acolliran diumenge la festa sardanista

Diumenge, el parc d'Europa acull l'Aplec
de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet. Enguany s'arriba a una data molt especial, ja que l'Aplec arriba a la 50a edició.
Les sessions de matí i tarda al parc i la vetllada de nit a la plaça de la Vila omplen la
jornada sardanística de diumenge.
Blanes, Principal de la Bisbal i Selvatana
són les cobles que hi interpretaran les pe-

ces. La sessió de matí començarà a les
10.30 h. Després de la pausa per dinar, a
les 16.30 h, tornarà la ballada, i com és tradicional, a partir de les 22.30 h, l'Aplec es
traslladarà a la plaça de la Vila per finalitzar la jornada.
L'organització instal•larà al parc d'Europa
un servei de bar que oferirà un menú a
l'hora de dinar. Durant la celebració de

l'Aplec es farà el sorteig d'un quadre commemoratiu de la diada del pintor colomenc Antoni Boronat.
Diumenge a la tarda es farà l'acte de reconeixement al músic d'honor. Enguany
aquesta distinció recau en Ricard Viladesau i Carner, un dels millors tenores del país. Aquest intèrpret i compositor, nascut a
Calonge el 1918, ha destacat amb obres
per a cobla, havaneres, obres corals, himnes, valsos, nadales, ballades, etc. Va ser
amb la Principal de la Bisbal on assolí els
èxits més rellevants, i va composar la peça
La placeta dels llops, dedicada a Santa Coloma.
El primer Aplec de la Sardana es va fer el 7
de juny de 1936 a la font de l'Alzina. No seria fins al 1956 que no es tornà a celebrar,
aquesta vegada a can Butinyà on es faria
fins al 2000. A partir d'aquest any, la trobada sardanística es va traslladar a Can
Zam. L'Aplec està organitzat pel Patronat
pro Aplec i Amics de la Sardana del CEP,
amb la col•laboració de l'Ajuntament i el
patrocini de diferents empreses locals.

50 anys d'Aplec a Santa Coloma
L'Aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet fa 50 anys. Aquesta data és prou significativa per si mateixa. No cal buscar frases fetes ni
paraules boniques per glossar i agrair la tasca feta pels Amics de la Sardana i el Patronat pro Aplec. Moltes generacions hem crescut mirant-nos
en el mirall que els homes i les dones d'aquestes dues entitats ens oferien:
gent que s'estimen el seu país, la seva cultura i la seva ciutat. La història
de l'Aplec és la nostra història, plena de moments de dificultats i d’ íntimes satisfaccions.
L'Aplec ha estat sempre una suma de voluntats i de gestos altruistes de molts colomencs.
Gent que ens deixa una lliçó que mai no hem d'oblidar: la importància de les nostres arrels.
Entre tots hem de continuar treballant per la sardana, per la seva difusió entre la joventut. Apostar per la sardana és apostar per la nostra cultura i la nostra identitat.
Moltes felicitacions a tothom.
Bartomeu Muñoz i Calvet. Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

Torna la Fira
de Sant Ponç
El carrer de Sant Carles (el tram que hi ha
entre els carrers de Santa Gemma i Major) serà l'escenari de la Fira de Sant
Ponç, que tindrà lloc el 30 de maig. Hi
coincidiran les entitats ciutadanes, que
promocionen les seves activitats, i els
comerciants, que venen els productes típics d’aquest esdeveniment, com ara
herbes medicinals, confitures, melmelades, caramels artesans, plantes i arrop.

ACTUALITAT
La piscina de Can Zam
estrena abonaments
aquest estiu
La piscina de Can Zam entra en
funcionament el 26 de juny.
Aquest any s’ha muntat un dispositiu de venda de tiquets, acompanyat de dues noves modalitats
d'accés: un abonament de temporada d'estiu (Bono-T), que permet
un ús il•limitat, i un abonament de
10 tiquets (Bono-10) que permet
10 entrades a la piscina. Els abonaments es poden adquirir a partir
del 24 de maig amb aquests preus:
! Abonaments de temporada: familiar, 132 €; adult, 66 €, i infantil
(de 3 a 14 anys), jubilats i persones discapacitades, 42 €.
! Abonaments de 10 tiquets:
adult, 34,15 €, i infantil (de 3 a 14
anys), jubilats i persones discapacitades, 27,55 €.
Can Zam fa cursos d'activitats
aquàtiques. Hi haurà tres torns (del
5 al 16 de juliol, del 19 al 30 de juliol i del 30 d'agost al 10 de setembre) i el preus són de 30,25 €
(adults), 37 € (infants de 3 a 5 anys)
i 30,25 € (infants de 6-14 anys).

El programa Santa Coloma
Incloure II potencia los servicios
de atención a las personas

E

l Ministerio de Administraciones Públicas ha aprobado la segunda fase del proyecto Santa Coloma Incloure, un conjunto de
iniciativas de ocupación en el sector de servicios a las personas. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento, y
gestionado por Grameimpuls, SA,
este proyecto da prioridad a los colectivos con necesidades especiales (tercera edad, personas con autonomía limitada, etc.). Para
explicar sus características se ha
convocado una jornada de presentación el 3 de junio (9.30 h.) en la Biblioteca Can Peixauet. Participarán

varios departamentos del Ayuntamiento, Grameimpuls, empresas
de la ciudad, organizaciones empresariales y sindicales y ONG.

Talls de trànsit al Fondo

A

causa de diverses obres, s'ha
tallat al trànsit la cruïlla del carrer
dels Pirineus i el passatge dels Pirineus fins a dimecres de la setmana

vinent, data en què s'obriran al trànsit els carrers de St. Pasqual i Pirineus
i restarà tallat el passatge dels Pirineus. Després es tallaran el c. Mas
Marí (de Rellotge a Dr. Pagès) i el c.
Rellotge (de Listz a Circumval•lació).

SABER
Habitatges, serveis i compres
centren les queixes dels ciutadans
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L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei municipal
que ofereix atenció directa als consumidors i usuaris que sol•licitin informació, assessorament i recepció de reclamacions en matèria de consum. Els serveis que
ofereix són: atenció personalitzada de consultes, anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions i mediació entre les parts per a la resolució de determinats conflictes. El nombre total d'atencions al públic a l'OMIC, durant el 2003,
ha estat de 2.061. Les consultes i queixes més habituals van fer referència a temes d'habitatge (lloguer, obres, compra, etc.), amb un 33% del total; serveis
(telèfon, assegurances, electricitat), amb un 48%, i compres (roba, mobles, vehicles, electrodomèstics, etc.), amb un 11 %.
Les reclamacions que arriben a l'OMIC poden generar inspeccions a l'establiment reclamat, quan aquest és del terme municipal de Santa Coloma, actes de
mediació entre el reclamant i el comerciant, tramitació davant l'organisme que
tingui competència en la matèria reclamada (defensor del client, altres OMIC) o
tramitació davant la Junta Arbitral de Consum, segons els casos.
Les consultes i reclamacions poden fer-se: per telèfon (quan no calgui aportar
cap document), per escrit (correu o fax), per correu electrònic o personalment
(visites concertades des de l'OIAC).
Per iniciar els tràmits d'una reclamació, cal que disposeu de la documentació que
acrediti la vostra relació comercial amb l'empresa (factura o tiquet de compra,
resguard, pressupost, contracte, etc.).
En el moment de fer la reclamació o la consulta, heu de presentar una fotocòpia
de tota la documentació de què disposeu sobre la qüestió plantejada (garantia,
contracte, publicitat, pressupost, factura, etc.).
L’OMIC es troba a l'Ajuntament, plaça de la Vila, s/n, i l’adreça electrònica és
aquesta: departamentconsum@gramenet.diba.es.
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L'Institut Municipal d'Esports (IME) ha elaborat un document que recull l'oferta d'horaris de
temporada a les instal•lacions esportives de Santa Coloma pel que fa a entrenaments, competicions i activitats de temporada. La documentació s'haurà de tornar, degudament emplenada,
abans del 4 de juny a les oficines de l’IME. Aquest termini no és prorrogable. Més informació, a
l'IME (carrer de Rafael Casanova, 85-89; tel. 93 385 33 22).

Cursos d'estiu a
l'Escola d'Idiomes
Del 30 de juny al 27 de juliol, l’Escola Oficial d’Idiomes fa cursos
d’estiu d’alemany, anglès, àrab,
espanyol per a estrangers i
francès, de 9.30 a 13.30 o de 16
a 20 h. Seran 80 hores lectives
repartides en 20 sessions. El
preu d’inscripció és de 234,63 €.
Més informació, a l’adreça: eoisantacoloma@centres.xtec.es,
a la pàgina www.xtec.es/eoisantacoloma i als telèfons 93
468 53 66 i 93 468 53 70.

Las hermandades
colomenses parten
hoy hacia el Rocío
Este fin de semana se celebra en
Montcada la 23 edición de la romería del Rocío en Catalunya. Las
cuatro hermandades de Santa Coloma —Ntra. Sra. Del Rocío, Los
Varales, Las Marismas y San Rafael Arcángel— participan en este
acontecimiento litúrgico y festivo y
emprenden el camino hoy viernes
hacia la zona de Mas Duran.
Las hermandades concelebrarán
una misa rociera a las 18 h. de esta
tarde en la Iglesia Mayor. Desde
allí partirán hacia Can Zam, donde
(21 h.) está previsto el encuentro
con las hermandades procedentes de Badalona, Sant Adrià de
Besòs y Barcelona. Tras hacer parada para dormir a mitad de camino, mañana sábado llegarán al
Rocío, donde la presentación de
los simpecados será uno de los
actos principales del día.
película El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro se
proyecta hoy viernes (22 h.). Además, el día 3 (22 h.) se estrena Dinamita, una adaptación teatral de
la serie televisiva de Tricicle.
!La

Exposició sobre la
xarxa verda
Del 24 de maig al 25 de juny, l'Ajuntament presenta, a la Biblioteca
Central, una exposició sobre la xarxa de parcs naturals de la Diputació , realitzada per l'àrea del mateix
nom de la institució provincial i
mostra els parcs que formen la
“xarxa verda”. Hi ha informació sobre el medi natural i un tractament
especial del parc de la serralada de
Marina, la zona natural protegida
que Santa Coloma comparteix amb
els municipis veïns.

Ediccte
e
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 Sra. Josefa Terrón Reigosa, es fa pública la resolució del plenari municipal en, sessió de data 26 d'abril
de 2004, el text de la qual en la seva transcripció literal diu :
“Primer.- Declarar la necessitat de l'ocupació de les finques situades al Front Fluvial del Raval d'aquesta ciutat.
Segon.- 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, les dades de les quals i els seus titulars són els que tot seguit s'especifiquen: UTM:
4084507DF3848C. Ref. Territorial: 51503007. Situació: av. de la Generalitat, 122, Ciutat. Propietari: Josefa Terron Reigosa. Domicili fiscal: el mateix. Sup. sòl afectat: 115,00 m2s, 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. computable:49,63 m2st,
25,00 m2st., traster. Antiguitat: 1950. Estat de conservació: normal. Ocupant: Francisco Giménez
Ros i 1 més. Observacions: ---.
Tercer.- Declarar beneficiari d'aquestes expropiacions a l'empresa municipal Gramepark, SA.
Quart.- 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, entenent-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenta cap al•legació.
Cinquè.- Traslladar el present acord als interessats afectats.”

ACTUALITAT

BREUS

Sorteo de viajes por
comprar en Santa Coloma

L

os comercios de la ciudad, a través de la Agrupació del Comerç i
la Indústria de Santa Coloma (ACI), ponen en marcha, a partir del 1 de
junio, la campaña promocional “Estiu 2004”. Hasta el 28 de junio, los
establecimientos participantes regalarán a sus clientes unos boletos
para participar en el sorteo de tres viajes (crucero por el Mediterráneo, Brasil y Punta Cana) para dos personas cada uno. Los sorteos se
realizarán los días 14, 21 y 28 de junio. Esta campaña para promocionar el comercio local está organizada por la ACI y cuenta con el soporte del Ayuntamiento de Santa Coloma y de Radio Tele Taxi.

Oficina sobre
vivienda pública
El 1 de junio (21 h) acaba el plazo
de inscripción para optar a uno
de los 98 pisos destinados a jóvenes y personas con movilidad reducida que construirá Gramepark. Las personas interesadas
pueden pasar por la oficina sita
en el Mas Fonollar. El horario de
atención es de lunes a viernes, de
15 a 21, y los sábados, de 9 a 14 h.

El 31 de mayo,
fiesta local
El lunes 31 de mayo es una de
las dos fiestas locales aprobadas
por el Ayuntamiento. La siguiente será el 24 de septiembre.

Beques per a les
noies que volen fer
estudis científics
La Regidoria de Dona i Igualtat concedeix unes beques a les noies de
4t d'ESO i 1r de batxillerat científic
o tècnic per participar en les jornades d'estiu del Programa Dona de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
L'objecte de les jornades és donar
a conèixer què és la UPC, què s'hi
pot estudiar i sobretot motivar les
joves perquè canviïn les seves opcions de formacions tradicionals
per formacions tecnològiques.
Aquestes jornades es portaran a
terme els dies 21, 22 i 23 de juny.
Les interessades poden adreçarse al Departament de la Dona (carrer de Sant Carles, 12, ent. 1a) o
trucar als telèfons: 93 466 14 11 o
93 385 81 75.

LA FOTO

!Día Mundial sin Tabaco
El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, una jornada de reflexión para las personas que quieran abandonar este pernicioso hábito. El Dispensari d’Alcoholisme i Altres Toxicomanies (Monturiol, 20), ofrece a los
fumadores la oportunidad de abandonar la adicción (tel. 93 386 83 11).

!Sortida a Isona i Conca Dellà
Per als dies 31 d'octubre i 1 de novembre el Museu Torre Balldovina ha organitzat una sortida a Isona i Conca Dellà i les valls d'Àneu. Diumenge es
visitarà el Museu de la Conca Dellà, el jaciment d'Icnites de la Posa (amb
empremtes de dinosaures) i l'església de Covet. Es farà nit a Rialp i l'endemà
s'anirà cap a Esterri d'Àneu per veure l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Més
informació, a la plaça de Pau Casals, s/n; telèfon: 93 385 71 42.

!Cobrament d’impostos
El termini de cobrament voluntari de l'Impost sobre béns immobles va del
3 de maig al 5 de juliol, i el de la Taxa per la prestació dels serveis de mercats, del 30 d’abril al 30 de juny. Rebreu al vostre domicili l'avís per fer el
pagament a qualsevol oficina de les entitats següents: Caixa Catalunya,
Caixa de Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Ter-rassa i Caixa Penedès. Si el 31 de maig no heu rebut l'avís,
podeu fer el pagament a Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat.

!Xerrada col·loqui sobre la guerra
L' Àrea Cultural Oriol (carrer Nou, 4) farà el 4 de juny (21 h) una xerrada col•loqui amb el títol “Conseqüències de la guerra: els nens de Cambodja aprenen
a sobreviure amb les mines antipersona”. La xerrada i una exposició seran
presentades per Carlos Plans. L'Àrea ha organitzat un concurs de fotos amb
el títol “La bellesa del límit”. El darrer per lliurar originals és el 31 de maig.

!Charla sobre la migraña
El 2 de junio (18 h.) tendrá lugar, en el Centre Cívic del Fondo (Wagner,
19), 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.

!Baile en Can Franquesa
El día 29 (19 h.) se celebrará en el Centre Cívic de Can Franquesa (Menorca,
s/n) un baile, amenizado por Juan Alcaide, y organizado por el Grup d’Avis
del barrio con la colaboración del Grup de Dones y la Agrupació de Veïns.

!’La dona al segle XXI’
Del 27 de maig al 9 de juny, ambdós inclosos, es podrà veure a la Biblioteca Can Peixauet l'exposició itinerant de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat
de la Diputació de Barcelona “La dona al segle XXI”. L'acte d'inauguració
tindrà lloc l’1 de juny (18.30 h) a la sala d'actes de la Biblioteca.

!Festa al Baremoto
El 29 de maig s'inicia la temporada lúdica d'estiu al Baremoto, al parc
d’Europa, amb una festa on actuarà el grup d'animació Toniton (22 h).

!Crida del CD Arrabal
Els nois i noies que desitgin jugar a futbol amb el CD Arrabal han d’adreçarse a les instal•lacions esportives de Can Zam de 18 a 20 h (tel. 93 468 08 51).

!Nou llibre de Màrius Sampere
David Castillo, poeta i periodista, i Rodolfo del Hoyo, escriptor, presentaran el
dia 3 (20 h) a la Biblioteca Central el llibre Icono Grama, de Màrius Sampere.

!Presentación de las 24 Horas

Premi fotogràfic. La 14a edició dels Premis de Fotografia de Medi Ambient
ja té guanyador. Es tracta de Manuel Pino, a qui veiem envoltat dels membres del jurat: Albert López Rovira, el guanyador de l’edició anterior; Roser
Vicente, representat del Centre d’Estudis de la Natura; Begoña Bellette, regidora de Medi Ambient, i Antonio Sánchez, fotògraf professional. El guardó es va lliurar el dia 23 en la V Fira del Medi Ambient, al parc d’Europa.

Hoy día 28 (20.15 h.) tendrá lugar en el Museu la presentación de las 24
Horas de Fútbol Sala, en presencia del alcalde, Bartomeu Muñoz; el diputado provincial de Deportes, Pere Alcober; el presidente del IME, Antonio
Carmona, y el patrocinador del FS Unión-Las Palmas, Francisco Ortega.

!Mercado medieval
En la fiesta del Raval habrá un mercado medieval. Se puede instalar una parada o ir a un taller de confección de ropa de época (sábados, de 18 a 21 h.).
Información: en la Asociación de Vecinos (Monturiol, 20; tel. 93 466 83 51).

3

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 la Policia Local
i els Mossos, serà el 7 de juny (19
hores).
Lloc: Casal de la Guinardera (carrer de Milton, 28).

Aula de la gent gran
“La torre Balldovina”. Aquest és el
tema de la conferència que pronunciarà Albert Noguera, redactor de Fòrum Grama i expert en
història local, el 2 de juny (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.

Cortocircuit
Dins de la programació del Corotcircuit, avui dia 28 (22 h) actuaran els grups El Faro de Virginia i Ron de Kaña.
Lloc: Centre de Recursos per a
Joves Mas Fonollar (carrer de
Sant Jeroni, 1-3).

Conferencia

4

“Mujeres de hoy: el cáncer de
mama”. Este es el tema de la
conferencia que ha programado
la Colonia Egabrense, en colaboración con el Departament de
Benestar Social i Família, para el
10 de junio (18.30 h.).
Lugar: calle de Sicília, 11.

Excursiones
! La

Asociación de Jubilados de

Singuerlín hará una excursión a
Sant Carles de la Ràpita los días
29 y 30 de mayo.
Precio: 59 euros.
Información: avenida de Catalunya, 41.
Teléfono: 93 391 71 10.
! La Agrupación de Vecinos de
Can Franquesa, por otra parte,
también organiza una excursión
de fin de semana a la Costa Daurada los días 5 y 6 de junio.
Precio: 54 euros.
Inscripciones: en el centro cívico del barrio, calle de Menorca,
s/n.

Musicaula
Musicaula ha obert el període de
matriculació per a aquests cursos:
iniciació musical, piano, cant, cant
coral, guitarra (flamenca, clàssica,
acústica i elèctrica), baix elèctric,
orgue electrònic, flauta de bec i flauta travessera, violí, violoncel, saxofon, acordió, llenguatge musical,
harmonia (clàssica i moderna), etc.
Els cursos estan dirigits a infants a
partir de 3 anys i a adults.
Informació: de 17.30 a 21.30 h, al
carrer de Mn. Camil Rossell, 70.
Telèfon: 93 386 12 95.

‘Teoria del riure’
El 2 de juny (19 h), Claret Clown
farà la xerrada “La teoria del riure”.
Lloc: Biblioteca del Singuerlín .

Activitats de l’Ateneu
Avui, 28 de maig (20 h), tindrà lloc
l'assemblea mensual de l'Ateneu,
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a la qual seguirà (22 h) un concert
de música. Així mateix, l’1 de juny
(20 h) tindrà lloc una reunió per
preparar la Consulta Social Europea del proper 13 de juny.
Lloc: carrer de Santa Rosa, 18.

Concert
Avui, 28 de maig (21.45 h), dintre del Cicle de Concerts de la
XVIII Temporada de Concerts a
Can Roig i Torres, el trio LOM, integrat per Daniel Ligorio (piano), Joan Orpella (violí) i José
Mor (violoncel), juntament amb
Bernat Bofarull (viola), interpretaran obres de R. Gerhard, C.
Debussy i R. Schumann.
Lloc: auditori de l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres.

Can Mariner
La Asociación de Vecinos de Can
Mariner organiza una charla sobre nutrición, impartida por el
profesor Santiago Díaz, el 1 de
junio (17 h.), y una exposición de
pintura al óleo. Los cuadros son
obra de los alumnos del curso
pintura que hizo la entidad.
Lugar: Milà i Fontanals, 14-16.

Draft Gramenet
El Draft Gramenet fa un campus
de bàsquet, d’iniciació i perfeccionament, de l’1 al 25 de juny
(de 17.30 a 19 h) al pavelló de
La Bastida (Prat de la Riba, s/n).
Hi poden assitir noies que tinguin entre 6 i 16 anys.
Telèfon: 609 31 92 07.

VISITES ESCOLARS

Farmàcies
Divendres 28
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència,
45
Dissabte 29
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Diumenge 30
•D
Còrdova, 47 / Joan V. Escales, 7
Dilluns 31
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dimarts 1
•D
Wagner, 7 / Rbla Sant Sebastià, 24
Dimecres 2
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil Rossell, 40
Dijous 3
•D
Plaça la Vila, 3 / Av. Generalitat, 76
•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.

Amb motiu de la preparació de la Festa
Major d'Estiu de 2004 i per acord de la Comissió Municipal de Festes, queda obert
el termini de presentació de projectes de
cartell per a l'esmentada celebració d'enguany, amb les bases següents:
1. Poden presentar-se al concurs tots els
artistes plàstics que ho desitgin. Cada
autor pot presentar com a màxim dues
maquetes.
2. Els treballs que es presentin hauran de
ser originals i hauran de tenir una mida
Din A-2.
3. El projecte ha de contenir el text següent: Festa Major d'Estiu 2004. Santa
Coloma de Gramenet, 3, 4, 5 i 6 de setembre. Comissió Municipal de Festes Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; i el logotip de la ciutat.
4. A més del cartell, s'ha de lliurar el logotip d'identificació de la Festa extret del
mateix cartell.
5. La dotació econòmica del premi és de
450 €.
6. Els treballs s'han de presentar acompanyats d'una instància al Registre de
l'Ajuntament, de dilluns a dijous, de 8.30
a 18 h., i divendres de 8.30 a 15 h.
7. Els autors poden presentar-se amb
pseudònim. En aquest cas, se seguirà el
sistema de plica tancada.
8. El termini de presentació dels treballs
s'acaba el dia 24 de juny a les 15 h.
9. L'organització no mantindrà correspondència amb els autors que es presentin al concurs.
10. El jurat estarà format per: tres membres de la Comissió Municipal de Festes,
un representant del Servei de Cultura de
l'Ajuntament de Santa Coloma i un dissenyador especialitzat.
11. El jurat es reserva el dret de declarar
desert el concurs i també de concedir
dos accèssits.
12. L'obra premiada quedarà en propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
13. Els autors no premiats podran recollir les seves obres al Servei de Cultura
de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet del dia 7 al 20 de juliol i de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Les
obres no retirades pels seus autors passaran a ser propietat municipal.
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A partir del próximo 1 de junio cambia
el horario de atención al público del cementerio municipal. Estará abierto de
lunes a viernes de 8 a 13.30 horas; por
la tarde, los martes y viernes de 15 a 18
horas, y los sábados (sólo recogida de
documentación e información sobre localización de difuntos y ubicación de
sepulturas), de 8.30 a 13.30 horas.

L’AJUNTAMENT INFORMA

IES Numància. Els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Numància van visitar
l’Ajuntament el dia 19 de maig. L’alcalde, Bartomeu Muñoz, els va saludar a la mateixa sala de Plens i va departir una estona amb el grup.
Aquesta visita forma part del Programa d’activitats educatives.

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%

