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Aniversari de la
Colla de Castellers

Festa del
Comerç Just

Els Castellers de Santa Coloma celebren el
XIX aniversari el proper diumenge.

La plaça de Catalunya acollirà el dia 5
aquest esdeveniment.

Es un nuevo parque construido sobre el antiguo Cementiri Vell

Santa Coloma estrenará mañana,
5 de junio, el jardí d’Ernest Lluch
Mañana 5 de junio, a partir de las
12,30 horas, tendrá lugar la inauguración del jardí d’Ernest Lluch, un
nuevo parque construido en el antiguo recinto del Cementiri Vell. La
transformación de este espacio público ha supuesto también la promoción de un edificio de vivienda pública y la creación de un aparcamiento
subterráneo. La actuación ha permitido además reordenar el tráfico rodado con la ampliación de la calle de
Mn. Camil Rosell y su conexión con
Baleares y Prat de la Riba.
A partir de mañana, los colomenses podrán
disfrutar de casi 5.000 m2 de jardín, distribuidos en varias terrazas. En el parque se
han instalado juegos infantiles, bancos y
puntos de luz, además de árboles, arbustos,
plantas aromáticas y acuáticas. El jardí
d’Ernest Lluch conserva algunos elementos
y árboles del antiguo cementerio. El proyecto ha incorporado el panteón de la familia
Segarra de Canyet —de principios del s. XX
y con influencias gaudinianas— y la cripta
de la familia del escritor Josep M. de Sagarra, de finales del siglo XIX.
“Hem d'estendre la nostra mirada prop de
nosaltres, però mirant tot el planeta que
volem conservar i on la immensa majoria
visqui en condicions i en una llibertat que és
un fi en si mateixa.” Esta frase de Ernest
Lluch aparece en una placa instalada en el
jardín. De esta manera, Santa Coloma rinde
homenaje al político socialista asesinado
por ETA el 22 de noviembre de 2000.
Actuación integral
La construcción del jardín ha ido paralela a
la de un edificio de vivienda pública de16
pisos, construido por Regesa, empresa del
Consell Comarcal del Barcelonés, y de un
aparcamiento de 80 plazas, a cargo de la
empresa Regesa Aparcaments, SA.
La creación de este nuevo espacio ha
supuesto la ordenación de las calles circundantes. El proyecto además está unido a la
actuación que se ha realizado en el centro

urbano de Santa Coloma, con la remodelación de las calles de Sant Jeroni y Sant Carles y la plaza d’en J. Manent. El jardín ha

Espacio de calidad
Santa Coloma gana
un nuevo espacio
público de calidad
para el disfrute de todos los ciudadanos y
ciudadanas. El jardí
d'Ernest Lluch, es un
ejemplo de construcción urbana que
respeta las señas de identidad de la historia pero atiende a la necesidad de desarrollo urbanístico del presente. Varios
elementos nos recordarán que en ese
espacio hoy transformado en lugar de
vida, descanso y juegos infantiles, existió un cementerio del pueblo. Este jardín
es, además, una contribución importante a la mejora que deseamos para el
centro urbano, con calles y parques más
transitables, más humanos.
Bartomeu Muñoz Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

supuesto la desaparición de un tramo del
pasaje del Nord y de las casas bajas contiguas al edificio de la Telefónica. La actuación ha incluido la remodelación de la calle
de Mn. Camil Rosell, desde la calle de la
Plata hasta el cruce con Baleares y de Prat
de la Riba, mejorando uno de los puntos con
más circulación de Santa Coloma.
El Cementiri Vell entró en funcionamiento
en 1861, cuando se clausuró el antiguo
cementerio ubicado en la también antigua
parroquia de Santa Coloma (actualmente
Sant Josep Oriol). A mediados de los 70 se
dejaron de oficiar entierros con la construcción del nuevo camposanto en la carretera
de La Roca. Antes de proceder al derrumbe
se trasladaron los restos existentes en los
1.022 nichos, cinco panteones y dos fosas
comunes al Cementerio Nuevo.
El coste del jardín y de la remodelación de
Mn. Camil Rossell ha sido de 1.405.206,25
euros (cerca de 234 millones de pesetas).
Además del Consell Comarcal del Barcelonés (Regesa y Regesa Aparcaments, SA),
en este proyecto han intervenido el Ayuntamiento de Santa Coloma, la Diputación de
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis
del Àrea Metropolitana de Barcelona y la
Unión Europea, a través de los fondos
FEDER.

ACTUALITAT
Grup de treball sobre
l'educació emocional
El 12 de març es va fer la I Jornada
d'Educació Emocional a Catalunya,
organitzada per l'IES Puig Castellar. Va ser un èxit de convocatòria
(a pesar del dia fatídic dels atemptats de l'11 de març), amb una assistència de 320 persones. Es va
veure la necessitat d'organitzar
aquests tipus de jornades de reflexió sobre l'educació en valors morals i emocionals. També va sorgir
la possibilitat de formar grups de
treball interdisciplinaris per intercanviar experiències i aprofundir el
coneixement de la interrelació entre emocions i educació. Així, el 9
de juny (16 h) es reuneix el primer
grup de treball creat a partir d'aquestes iniciatives a l’IES Puig Castellar. Estan convidades a participar-hi les persones que puguin
aportar creativitat i esforç.

Celebración
de las bodas de oro
Un total de 62 parejas de nuestra
ciudad celebrarán mañana sábado 5 de junio sus cincuenta años
de vida en común. El Ayuntamiento ha organizado para estas
parejas una comida conjunta de
felicitación por sus bodas de oro,
que será presidida por el alcalde,
Bartomeu Muñoz, en el restaurante Ca n'Armengol.
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Els Castellers celebren el XIX
aniversari aquest diumenge

L a Colla de Castellers de
Santa Coloma de Gramenet celebra el XIX aniversari el diumenge 6 de juny. A les 11.45 h,
hi haurà una ofrena floral amb
aixecada de pilars a l’Església
Major. A les 12.15 h, a la plaça
de la Vila, tindrà lloc l’aixecada
de castells. Les colles que hi
participaran són: Castellers de
Mollet, Castellers de Barcelona,
Castellers de Caldes de Montbui
i Castellers de Santa Coloma.

“Llum del nord”, la nova
exposició de Can Sisteré

L

a noruega Pernille UsterudSvendsen, afincada a Santa Coloma de Gramenet, des de fa set
anys, presenta l'exposició “Llum
del nord” a Can Sisteré. La mostra
s'inaugura el 10 de juny (20 h) i es
podrà veure fins al 25 de juliol.
“Llum del nord” és una proposta
formada per un conjunt de treballs
d'índole ben variada: monotips
d'aparença xilogràfica, pintures,
relleus en fusta i altres configuracions que podríem anomenar escultopintures o pintures objecte,
donada la notable integració que

‘Maria Rosa’ i ‘Las invasiones
bárbaras’, al Teatre Sagarra

I

ntriga, assassinat, desig, pecat i remordiment. Maria Rosa i Marçal,
dos éssers amb els nervis a flor de pell, mostren a l'espectador els aspectes més tèrbols de la seva intimitat en el context d'una societat en
transformació. Aquest és l’argument de Maria Rosa, l’obra escrita per
Àngel Guimerà, que es podrà veure el 6 de juny (19 h) al Teatre Sagarra (18 €). Dirigida per Àngel Alonso, està interpretada per Rosa Renom, que substitueix Marta Calvo, Maite Gil i Lluís Soler, entre altres.
D’altra banda, avui divendres (22 h) es projecta la cinta Las invasiones
bárbaras, de Denys Arcand, que va guanyar l’Oscar a la millor pel•lícula estrangera. Disset anys després d’El declive del imperio americano,
el canadenc Arcand signa una obra mestra, on els bàrbars viuen penjats dels mòbils i dels portàtils de la darrera generació.

TUSGSAL adquiere13 autobuses

L

a empresa de transporte TUSGSAL presentó la semana pasada 13
nuevos vehículos que se integrarán en las líneas de la compañía. Los nuevos autobuses disponen de un espacio específico para perros lazarillos. La
empresa tiene previsto renovar la flota con 18 nuevos vehículos que se incorporarán los próximos meses.

es produeix en aquestes obres entre forma, color i suport, contingut i
continent.
A “Llum del nord”, l'artista traça un
recorregut seleccionat per allò que
ha estat la seva producció artística
més recent. Segons escriu al catàleg de l'exposició, Luis Casado, “en
un escaso margen de tiempo la
obra de Pernille ha evolucionado
de cierto sentido pictoricista a formas más próximas a una manualidad artesana y constructiva, donde
tanto la elección de los materiales
—siempre naturales y crudos— como la incorporación de objetos encontrados o levemente manipulados ha aportado un sesgo especial
a su obra más reciente”.
! Lectura poètica. El 10 de juny
(21 h), el Centre Excursionista
Puigcastellar organitzarà una
lectura poètica de l’escriptor Rodolfo del Hoyo. L'acte es farà al
carrer de Sant Josep, 20.

Ajut d’emergència
per a Haití i la
República Dominicana
L’Ajuntament s’afegeix a la campanya d’ajut d’emergència per a
Haití i la República Dominicana,
després de les greus inundacions
que han patit aquests dos països i
que ha comportat una catàstrofe
humanitària de grans proporcions. El consistori farà una aportació al Fons Català de Cooperació, institució que coordina la
campanya. L’Ajuntament canalitzarà altres possibles ajudes d’entitats i particulars i col•laborarà en
l’organització d’activitats solidàries Les aportacions econòmiques
es poden fer efectives al compte
corrent
2100
3200
96
2500029627. Més informació , al
tel. 93 462 40 00, extensió 3002.

Recital poètic en
record de Vázquez
Montalbán
Àlex Casanovas i David Marín,
amb l’acompanyament musical
de Bernat Bofarull (viola), Diana
Franov (viola) i Juanjo Marín (piano), protagonitzaran un recital
poètic basat en l’obra Una educación sentimental, de Manuel Vázquez Montalbán, el 10 de juny (20
h) a la Biblioteca Central.

XII Memorial Josep
Grau de bàsquet
Els dies 4, 5 i 6 de juny té lloc al
col•legi Verge de les Neus i al pavelló del Raval el XII Memorial Josep Grau de bàsquet, organitzat
pel mateix col•legi. Hi participen
equips de les categories infantil,
benjamí, aleví i cadet. Hi haurà concurs de 3x3, de tirs lliures, etc.

Convo
ocatò
òria per a la concessió
ó de
e
subve
encio
ons a le
es entitats esp
portive
es
La Junta de Govern de l'Institut Municipal d'Esports, en sessió celebrada el passat dimecres 2 de juny d'enguany, va aprovar la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats esportives per a l'any 2004, d'acord amb les bases publicades en
el BOP en data 17 de maig de 1997. Seran susceptibles de subvenció els programes esportius aprovats a les bases publicades:
!Programes de promoció i tecnificació esportiva de base
!Programes d'alta competició o alt rendiment
!Ajut per a organització d'activitats esportives
Per aquest motiu, les entitats esportives i AMPA, legalment constituïdes, podran tramitar
la documentació adient segons el calendari següent:
1. Recollida de documentació, bases i sol•licituds, a partir del dia 7 de juny.
2. Lliurament de les sol•licituds, convenienment emplenades, fins al proper dia 23 de juny
d'enguany.
3.Per a informació, recollida i lliurament de la documentació,hauran d’adreçar-se a l'Institut Municipal d'Esports, carrer de Rafael Casanova, 85-89, de 9 a 14 i de 16 a 19 hores.
El període de lliurament de les sol•licituds serà improrrogable.

ACTUALITAT

La plaça de Catalunya serà demà, 5 de
juny, l’escenari de la Festa del Comerç Just
D el 4 al 6 de juny se celebra al
centre de Barcelona i a 40 localitats més la Festa del Comerç Just.
Una d’aquestes ciutats és Santa
Coloma de Gramenet, on demà, 5
de juny, a partir de les 18 hores, a
la plaça de Catalunya, tindrà lloc
aquest esdeveniment. L’objectiu
és sumar esforços en aquesta forma activa de solidaritat.
Els assistents a la Festa estan
convidats a granissat de cafè solidari i podran passejar pels estands i comprar els productes de
comerç just. Hi haurà també un
espectacle infantil.
La Festa està organitzada pel
Consell de Solidaritat i Cooperació, l’ACI i Huayna CooperAcció, i
hi participen Apassos, el Casal
d’Amistat amb Cuba José Sánchez, la cooperativa El Cabàs,
Diabugu Batapa, Hiedra i Ko’eti.
El comerç just és una forma alternativa de comerç que busca
aconseguir unes relacions comercials més equitatives entre els
països rics del nord i els països
pobres del sud del planeta. Té en
compte valors ètics i mediambientals, davant dels criteris ex-

clusivament econòmics del comerç tradicional. Entre els seus
principis destaca una retribució
digna pel treball fet, el respecte
als drets humans i laborals, l’eradicació de l’explotació infantil,
etc. El comerç just beneficia tant
els productors, com els comerciants i els consumidors. La gamma de productes que podem trobar amb la garantia del comerç
just és cada vegada més ampla:
des de productes agrícoles bàsics
fins als manufacturats.
A Santa Coloma són diversos els
establiments i les entitats on es
troben aquests productes.

Riu Sud abre el
programa de las
fiestas de barrio
Riu Sud abre este fin de semana
la programación de fiestas de
barrio de este año. Los actos
empiezan esta noche (21.30
horas) con la actuación de la
Coral Capella Francesa en Can
Sisteré. El sábado por la tarde
habrá actividades infantiles, y
después una verbena (23 h.). El
domingo se podrá disfrutar de
un cañón de espuma, unas migas, una obra de teatro y habaneras. Más información, en la
calle de Pompeu Fabra, 22-44.

BREUS
!XV Caminada Popular de la Tercera Edad
Esport i Salut organiza el 6 de junio la XV Caminada Popular de la Tercera Edad. La salida será desde la plaza de la Vila (9.30 h.) y se cubrirá un
itinerairo por los alrededores de Sant Jeroni. Habrá juegos y gimnasia.

!Sardanes a la font de l’Alzina
En commemoració del primer Aplec, celebrat l’any 1936, diumenge 6 de
juny (12 h) tindrà lloc una audició de sardanes a la font de l’Alzina amb
la cobla Ciutat de Cornellà, organitzada pel Patronat pro Aplec i Amics
de la Sardana. D’altra banda, el número agraciat en el sorteig del quadre
d’Antoni Boronat durant l’Aplec del passat dia 30 va ser el 945.

!Charla sobre medicamentos genéricos
El día 9 (18 h.) tendrá lugar, en el Centre Cívic del Fondo (Wagner, 19), una
charla sobre el tema “Genéricos: medicamentos con igual efecto terapéutico”, que organiza la farmacia de Ana M.Tarrats y farmacéuticos especialistas.

!II Pedalada de BTT
El CC Dinàmic y la Asociación de Vecinos de Riu Sud organizan la II Pedalada de BTT el día 6. La salida está prevista a las 8.30 h. desde el parque de
Can Peixauet. y el recorrido será de 26 kilómetros a lo largo de la serra de
Marina. La inscripción se puede hacer el mismo domingo, una hora antes
del inicio de la prueba. Más información, en el teléfono 93 386 77 61.

!Conferencia del alcalde sobre la ciudad
“Presente y futuro de Santa Coloma” es el tema sobre el que versará la
conferencia que pronunciará el alcalde, Bartomeu Muñoz, el día 5 (20.30
h.) en la Casa Regional Extremeña (calle de Sant Ignasi, 34).
Convenio con Juan Guerrero. El pasado 28 de mayo el reconocido fotógrafo colomense Juan Guerrero Luque firmó un convenio con el alcalde,
Bartomeu Muñoz, mediante el cual el Ayuntamiento recibe la propiedad
de los originales de las fotografías y manuscritos que componen su libro,
editado en 1986, Imatges i paraules. Este libro contiene 114 fotografías
en blanco y negro, cada una de ellas ilustrada con un texto manuscrito
por una personalidad. Entre los 114 textos que acompañan cada foto de
Guerrero, encontramos nombres como Macià Alavedra, Oriol Bohigas, Joan Brossa, Núria Feliu, Gregori López Raimundo, Lluís Llach, Ernest Lluch,
Pasqual Maragall, Ovidi Montllor, Antoni Puigvert, Jordi Pujol, Montserrat
Roig y un largo etcétera hasta 114 nombres de personas que, desde diferentes ámbitos, han tenido o tienen un papel relevante en la vida cultural, social, sindical, deportiva o política catalana. En la imagen, un momento del acto de firma, donde junto al alcalde y Guerrero aparecen, en
primer término, su hija Laura y la concejal de cultura Montserrat Olivés.

!Curset per a entrenadors de bàsquet
La Federació Catalana de Bàsquet, amb la col•laboració de l’UDA Gramenet farà, del 28 de juny al 9 de juliol, un curset per a entrenadors de
bàsquet d'iniciació. Tots els interessats poden adreçar-se a la seu de
l’UDA Gramenet (plaça de Vilaseca, s/n) o trucar al telèfon 93 466 38 00.

!Conferència sobre el càncer de mama
“Dones d’avui: el càncer de mama”. Aquest és el tema de la conferència que
ha programat la Colonia Egabrense, en col•laboració amb el Departament
de Benestar Social i Família, per al 10 de juny (18.30 h) al carrer de Sicília, 11.

!Excursión a Pineda de Salou
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Singuerlín organiza una
excursión a Pineda de Salou el 26 de junio. El precio es de 26 euros.
Más información, en la avenida de Catalunya, 41.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Festival deportivo

Velada flamenca

Esport i Salut organiza el 5 de junio el V Festival Esportiu Infantil
en el que se disputarán partidos
de fútbol sala y habrá exhibiciones de aeróbic infantil, jazz, funky
y psicomotricidad, con la participación de las siguientes entidades: CEIP Sagrada Familia, CEIP
Pallaresa, CEIP Mercé Rodoreda,
CEIP Wagner, F. S. Rápid Santa
Coloma, Montigala AVV y el grupo de aeróbic infantil de la asociación Esport i Salut.
Lugar: polideportivo La Bastida.

Activitats de l’Ateneu
Avui 4 de juny (19.30 h), organitzat per Democràcia Participativa i
dins el cicle “Repensem la ciutat”,
tindrà lloc la xerrada debat titulada “El Col•lectiu Obrer i Popular,
un moviment popular al carrer i a
l'Ajuntament”, a càrrec d'un
membre del COP de Ripollet. El
diumenge 6 de juny (19.30 h), es
projectarà la pel•lícula Good bye,
Lenin! Finalment, el dimarts 8 de
juny (19.30 h), tindrà lloc una reunió preparatòria per a la consulta
social europea del 13 de juny.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

Xerrada
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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 14 de juny
(19 h).
Lloc: Centre Cívic de Can Franquesa (carrer de Menorca, s/n).

Aula de la gent gran

El centro cultural Raíces del Sur
celebrará el día 5 (22 h.) una velada flamenca con la actuación
de Manolo de Badajoz, Federico
Rueda, Luis Quirós, Quino Gallardo y Emilio Requena; al baile estarán Melani y Juanito y el coro
de la entidad, y a la guitarra, Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.

El Somriure Viatger
XII Homenatge a la Gent Gran. Organitzat per l’Agrupació de Veïns del Districte VI (Fondo), el dissabte 5 de juny (19 h) tindrà lloc a la plaça del Rellotge el XII Homenatge a la Gent Gran. Hi actuaran el Centre Cultural Airiños da Nosa Galicia i el ballet Sensaciones. Es presentarà la memòria de
l’Agrupació, hi haurà un breu parlament de les autoritats i es lliuraran plaques, rams de flors i regals als avis protagonistes d’aquest esdeveniment.

Aquest és el títol de la conferència
que pronunciarà Antònia Rovira,
infermera, el 9 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.

Escola de Ceràmica
De l’1 de juny al 27 de juliol, l’Escola de Ceràmica farà aquests
cursets d’estiu per a adults: introducció al torn, investigació d’esmalts de gres refractari, tècniques
decoratives a baixa temperatura,
iniciació a la ceràmica, dibuix, pintura, còmic i curs de vidre decoratiu. També hi haurà aquests cur-

sos per als infants: dibuix creatiu,
pintura, dibuix per ordinador i
ceràmica didàctica.
Informació: carrer de les Balears,
67.
Telèfon: 93 391 84 90.

Nuevo libro
Vacunaciones sistemáticas en
cuestión: ¿son necesarias? Este
es el título del libro escrito por
Juan Manuel Marín Olmos, doctor
en medicina, que se presentará
hoy, 4 de junio (20 h.), en un acto
público organizado por el Centre
Excursionista Puigcastellar, el
Grup d’Història José Berruezo y el
Ateneu Popular Julia Romera.
Lugar: Biblioteca Central.

VISITES ESCOLARS

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebrará el
domingo 6 de junio una matinal
flamenca (12 h.). Al cante estarán Agustín El Cacereño, Rafael
Alcántara y Niña de Graná; al baile, el cuadro Aires de Málaga, y a
la guitarra, Rafael Orozco.
Lugar: avenida de la Pallaresa, 96.

CD Arrabal
El CD Arrabal fa una crida als esportistes que vulguin formar part de
l'entitat. El Club fa una convocatòria
per als equips infantil i femení. Els
nois i les noies que desitgin jugar a
futbol han d’anar a les instal•lacions esportives de Can Zam.
Tel. 93 468 08 51 (de 18 a 20 h).

An
nun
nci
S'informa a tots els ciutadans i les ciutadanes que hagin d'utilitzar el servei
de transport adaptat, durant la jornada electoral del proper dia 13 de juny
d'enguany, que poden trucar al Servei
d'Assumptes Generals (93 462 40 15
i 93 462 40 16) d'aquest Ajuntament.

“Qui no té un all té una ceba”.

Farmàcies
Divendres 4
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dissabte 5
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Diumenge 6
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
Dilluns 7
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dimarts 8
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dimecres 9
•D
Mas Marí, 56 / Mn. C. Rossell, 67-69
Dijous10
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
•Aquestes quatre farmàcies obren ca da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13, i Milà i Fontanals, 27.

L’associació solidària El Somriure
Viatger necessita voluntaris per
classificar joguines.
Informació: dilluns i dimecres de
18 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h,
al carrer de Monturiol, 7.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CEIP Lluís Millet. Els alumnes de 3r de primària de l’escola Lluís Millet van
visitar l’Ajuntament el dia 21 de maig. Aquesta visita forma part del Programa d’activitats educatives.
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