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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Preinscripcions
a la UNED

Benestar i
solidaritat

La Universitat a Distància obre el termini
de preinscripcions per al proper curs.

Els dies 17 i 18 de juny tindran lloc unes
jornades sobre benestar i solidaritat.

Los 24 colegios electorales de Santa Coloma abrirán de 9 a 20 horas

El domingo 13 de junio se celebrarán
las elecciones al Parlamento Europeo
Los 732 eurodiputados representan a 450 millones de ciudadanos de la UE
El próximo domingo 13 de junio se
celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. En Santa Coloma
de Gramenet los colegios electorales estarán abiertos de 9 a 20 horas
para que los electores puedan cumplir con el deber cívico de votar y
escoger sus representantes políticos en esta importante institución.
En nuestra ciudad están llamados a las
urnas un total de 89.153 personas mayores de 18 años, que podrán votar a cualquiera de las 31 candidaturas que se presentan. Santa Coloma contará con 157
mesas. Todos los servicios de seguridad y
de información relacionados con estos
comicios están ya cuidadosamente organizados para que la jornada se desarrolle

con total normalidad.
Los electores de los 25 estados miembros

de la Unión Europea tiene derecho a voto.
De ellos más de 34 millones son españoles que estarán representados en Estrasburgo por 54 diputados. El número total
de europarlamentarios asciende a 732.
Los orígenes del Parlamento Europeo se
remontan a los años 50 y a los tratados
fundacionales. Desde 1979 sus diputados
son elegidos directamente por los ciudadanos. Las elecciones tienen lugar cada
cinco años.El Parlamento expresa la voluntad democrática de los 450 millones
de ciudadanos de la UE.
El Parlamento comparte con el Consejo el
poder legislativo, ejercita el control democrático de todas las instituciones europeas, en especial de la Comisión, y forma
con el Consejo la autoridad presupuestaria de la UE.

Santa Coloma és la primera ciutat catalana
que introdueix la signatura digital
Santa Coloma és, des de la setmana passada, la primera ciutat catalana que, a través
del seu Ajuntament, ofereix certificats digitals als seus ciutadans perquè aquests puguin fer diversos tràmits municipals a Internet mitjançant la pàgina www.grame.net.
Això ha estat possible gràcies al conveni
amb l'Agència Catalana de CertificacióCATCert, organisme encarregat de l’emissió i gestió dels certificats. El 2 de juny es va
fer a Can Sisteré la presentació de la signatura digital, en un acte en què van participar
l'alcalde, Bartomeu Muñoz, el primer tinent
d'alcalde, Joan Carles Mas, i el president del
CATCert, Albert Martín.
Els ciutadans i les ciutadanes que ho desitgin podran realitzar, amb la seva identitat
digital, els tràmits següents a través de la
web municipal (www.grame.net) sense
necessitat d’anar a l'Ajuntament ni enviar
documentació a través de correu ordinari:

Albert Martín, president de l’Agència Catalana de Certificació, i Bartomeu Muñoz, alcalde de la ciutat, van
obrir el procés de la signatura digital, signant el conveni de col•laboració de manera electrònica .

obres majors, obres menors, activitats,
llicència d'obertura de rases, expedients
de taules de cafè, expedients de guals i

ocupació de la via pública.
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ACTUALITAT
La identitat digital
s’obté en la web
municipal
"VE DE LA PORTADA

N'hi ha d'altres que ja es podien fer
sense necessitat de certificat digital, com els certificats d'empadronament Per obtenir la identitat digital, l'idCAT, cal entrar a la web de
l'Ajuntament on es pot sol•licitar.
Una vegada introduïda la informació que es demana, la petició queda
emmagatzemada en espera que el
ciutadà verifiqui personalment les
seves dades a l'Ajuntament. A partir d'aquest moment i des de l'ordinador on s'ha cursat la sol•licitud, ja
podrà descarregar-se la signatura
digital i efectuar els tràmits durant
un període de 3 anys.
La idCAT ofereix unes garanties mínimes per donar validesa als tràmits administratius via Internet. La
signatura digital garanteix la integritat dels documents, la identificació i autentificació de les persones
que participen en el procediment i
la irretractabilitat dels actes amb
rellevància administrativa. La identificació podrà utilitzar-se en les relacions amb altres administracions.

Preinscripcions a la UNED
E a UNED de Santa Coloma obre el termini de preinscripció i de matrícula per al proper curs. Els estudis que la UNED oferirà el pròxim curs
seran: llicenciatura en dret (pla nou i antic) i en psicologia (pla nou i
antic); diplomatura en educació social (pla nou); llicenciatura de 2n cicle en psicopedagogia, i llicenciatura de 2n cicle en antropologia social i cultural, que ja es podran estudiar totalment a Santa Coloma.
També es pot estudiar el curs d'accés per a majors de 25 anys.
La sol•licitud d'admissió es pot presentar del 16 de juny al 31 de juliol,
l'han de demanar les persones que hagin de fer trasllat d'expedient o
simultaneïtat d'estudis. La matrícula es farà en dos terminis: el primer,
del 15 al 30 de juliol, per a alumnes nous que no hagin de demanar
admissió i alumnes de la UNED que no estiguin pendents de qualificacions. El segon termini, del 15 de setembre al 15 de novembre de
2004, s'obrirà per a tots els alumnes. L'horari d'atenció al públic durant els mesos d'estiu (del 14 de juny a l' 1 d'octubre) serà de dilluns a
divendres de 9 a 14 i dimecres de de 16.30 a 19.30 h.

!Flamenco. La Casa de Málaga ce-

lebrará el día 13 (12 h.) una matinal
flamenca con la Casa de Huelva de
l’Hospitalet. Al cante estarán Fernando Delgado y Fernández, y a la
guitarra, Rafael Orozco.
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Catifes florals. El Centre Comercial Sant Jeroni tornarà a fer les espectaculars catifes florals als carrers de Sant Jeroni i Santa Coloma el dia 13.

An
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El Plé de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 1 de juny de 2004,
va acordar aprovar inicialment el Pla especial per a la concreció de l'habitatge protegit al carrer Joan Ubach , 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.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 1 de juny de
2004, va acordar aprovar inicialment el Pla especial del parc dels
Pins 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 de 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.
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El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada en data 1 de juny de 2004, va acordar aprovar inicialment el Pla especial per a la reordenació de volums de l'av. de la Pallaresa, 1024, carrer de Baró, 31-33 i c. Mare de Déu dels Angels, 32-44, d'aquesta ciutat, així com la
suspensió per un termini D'UN ANY l'atorgament de llicències d'edificació, reforma, rehabilitació d'instal•lacions, ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes per la legislació sectorial a l'àmbit delimitat al plànol que consta al
document tècnic i que correspon a les finques següents:
!UTM-34942-06DF 3839C c. Mare de Déu dels Angels, 36
!UTM-34942-07DF 3839C c. Mare de Déu dels Angels, 34
!UTM-34942-08DF 3839C c. Mare de Déu dels Angels, 32-c. Baró, 31
!UTM-34942-09DF 3839C av. Pallaresa, 16-24, c. Baró, 33
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article 70.2 i 83.4
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, per tal que dins del termini màxim 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.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en
data 1 de juny de 2004, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del PERI dels barris del Singuerlín per a la redefinició de l'HP-5 a
l'av. d’Anselm de Riu 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.

Concerts de
l'Escola de Música
L'Escola Municipal de Música ha
programat diverses activitats.
Avui, 11 de juny (20.30 h), hi
haurà, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, el concert extraordinari de
piano, guitarra i música de cambra a càrrec d’alumnes de nivell
mitjà del Conservatori Superior
de Música del Liceu.
D’altra banda, com cada any
s’han programat els concerts de fi
de curs, que seran aquests:
!Dimecres 16 de juny: concert al
teatre, amb la participació dels
Trastets, Sistrings, La Corda Fluixa i l’Orquestra de l’Escola.
Aquest esdevindrà un concert
molt especial ja que se celebrarà
el 10è aniversari de la creació de
l’orquestra. Lloc: Teatre Josep M.
de Sagarra, 19.30 h.
! Dijous 17 de juny: concert de
cambra, amb la participació dels
grups instrumentals i vocals de
l’aula de música de cambra. Lloc:
auditori de l’ Escola, 18.30 h.
! Divendres 18 de juny: concert
coral, amb la participació del Cor
de Veus Blanques, Cor Jove i Cor
de Begues. Lloc: vestíbul de l’ Escola, 19 h.

Cursos de
català a l’estiu
Aquest juliol, el CNL L'Heura organitza un curs de català intensiu
de nivell bàsic 1 (B1). Les persones que ja hagin fet algun curs de
català d'aquest nivell durant
aquests dos últims anys i no l'hagin aprovat, poden fer la matrícula, en torn preferent, el dia 18 de
juny, de 9 a 14 h, al CNL L'Heura
(Rafael Casanova, 85, 3r pis, telèfon 93 385 14 61). El curs es farà
al matí, de 9 a 12 h.

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 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.

ACTUALITAT
Se celebren les Jornades de Benestar i Solidaritat

E

ls dies 17 i 18 de juny tindran lloc a Can Sisteré les
Jornades de Benestar i Solidaritat. Promogudes per
l’Àrea municipal del mateix nom, tenen l'objectiu d'oferir una mirada a les desigualtats socials i plantejar polítiques contra l'exclusió social. La presentació anirà a càrrec de Dolores Gómez, tinenta d'alcalde de l'Àrea de
Benestar i Solidaritat (dia 17, 18.30 h).
Es posaran a debat dues ponències. La primera (dia
17, 19 h) anirà a càrrec d’Arcadi Oliveres, president de
la Fundació Justícia i Pau, que parlarà de “L'exclusió
social i la globalització“. A la taula rodona posterior intervindran Joaquim Sabater, secretari general de Càrites Diocesana; Teresa Mafull, gerent de la Federació
Catalana de Familiars de Malalts Mentals; Jordi Miloz-

zi, coordinador dels metges de família de l'ABS del
Fondo, i Isabel Muñoz, del Casal del Mestre.
El debat del dia 18 (a partir de les 18.30 h) girarà al voltant “La tasca de cooperació i solidaritat a Santa Coloma de Gramenet i els reptes de futur”. Hi intervindrà Jean-Pierre Malé, consultor i expert en cooperació. A la
taula rodona hi haurà el director de la ONG CooperAcció (David Cárceles), el vicepresident del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona; Àngels Mataró, directora de l'Associació per a les Nacions Unides, Jaume
P. Sayrach, director de Fòrum Grama, i un representant
de la Fundació Internacional Olof Palme.
Les inscripcions, gratuïtes, es poden fer fins al mateix
dia 17. Més informació, al telèfon 93 462 40 34.

Els tallers ibers,
protagonistes de les
festes del districte III

Comença a rodar el
projecte Santa
Coloma Incloure

Amb una recepció comencen
aquesta tarda les festes del districte III (Oliveres, el Singuerlín i
Can Franquesa), que es perllongaran fins al dia 20. Els dies 12 i
13, a la tarda, hi haurà tallers ibers
al parc d’Europa. A més el dia 12
(23 h) es farà un espectacle de foc
i ritual iber, i el dia 13 (15 h), un
dinar també iber. Campionats esportius, cinema, activitats infantils
i flamenc són només algunes de
les activitats de què podran gaudir els veïns. Més informació, als
centres cívics del Singuerlín (av.
de Catalunya, 41) i Can Franquesa (Menorca, s/n) i al casal de les
Oliveres (Pep Ventura, 1).

L'empresa municipal Grameimpuls, SA va celebrar amb gran èxit
la jornada de presentació del projecte Santa Coloma Incloure II del
passat dia 3 de juny a la Biblioteca
Can Peixauet. Hi van participar un
total de 81 representants dels diferents serveis de l'Ajuntament,
empreses de la nostra ciutat, organitzacions empresarials i sindicals, ONG i altres ajuntaments.
Durant la jornada va destacar la
necessitat de formació de qualitat
en el servei d'atenció a les persones, així com la necessitat de potenciar les empreses de serveis en
aquest sector, tant en la branca
d'atenció com en la d'oci.

Acaba la
Primavera Literària
Amb un acte d’homenatge a
Joan Brossa, que tindrà lloc el
dia 17 (20.30 h) a la Biblioteca
Can Peixauet, es posarà fi a la
Primavera Literària. Brossa als
ulls és un espectacle d’Àngels
Aymar, amb Lali Feliu i Mercè
Rovira, on es parla de les petites coses; és una invitació a la
poesia més enllà dels llibres.
Qui vulgui participar-hi, pot
confirmar l’assistència al telèfon 93 462 40 53.

BREUS
!Campus d'estiu de l’UDA Gramenet
Del 28 de juny al 28 de juliol tindrà lloc al poliesportiu del Raval el campus
d'estiu de l’UDA Gramenet amb dos horaris: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. Hi
ha servei de menjador (de 13 a 15 h) i fins i tot de guarderia. Es tracta d’un
campus multiesportiu amb sortides, tallers, piscina i activitats aquàtiques.
Les inscripcions s’han de fer a la plaça d’en Vilaseca, s/n (tel. 93 466 38 00).

!Fi de curs a l’Àrea Cultural Oriol
El dia 13 (19 h), l’Àrea Cultural Oriol (carrer Nou, 4) celebrarà la cloenda del
curs amb un concert a càrrec de Blai Navarro (acordió) i Aarón Fortuño (piano). Es lliuraran diplomes als participants als tallers, a la gimnàstica i a les tertúlies, i s’inaugurarà una exposició dels treballs fets durant el curs. A més,
avui dia 11 ( 20.30 h), s’entregaran els premis del 9è Concurs de Fotografia.

!Xerrada sobre el moviment anarquista
Avui dia 11, a les 19.30 h, tindrà lloc a l’Ateneu Julia Romera (carrer de
Santa Rosa, 18) la xerrada titulada “El moviment anarquista en la lluita
contra el franquisme”, i a les 22.30 h, una nova edició del cabaret poètic.

!Entrega de premios ‘Bon Profit’

LA FOTO

El día 17 (20 h.) se celebrará en el local de la ACI (Sant Carles, 14) la entrega de premios del concurso literario ‘Bon Profit’ que organiza ACOLITE.

!Muestra de cerámica
El día 15 (18 h) tendrá lugar la exposición de trabajos manuales en el Centre Cívic de Can Mariner. En este acto se entregarán los premios del XV Torneo de Petanca organizado por la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.

!Restauració amb poesia
El dia 12 (12 h) es farà un acte per celebrar la restauració de la font d’en
Bartomeu, al Recinte Torribera, en què es llegiran poemes de Martí Pol.
Organització: Centre Excursionista Puigcastellar; hi col•labora: ACOLITE.

!Fiesta de la tercera edad
El Grup d’Avis de Can Franquesa celebrará el día 12 (17 h.) la fiesta del
socio y su vigésimo aniversario en el centro cívico del barrio. Actuarán
Els Joves de la Tercera Edat del Casal Albert Francàs.

!Les polítiques de la Generalitat, a debat
Bodas de oro colectivas. Sesenta y dos parejas de Santa Coloma celebraron
conjuntamente sus 50 años de casados el pasado sábado, invitadas por el
Ayuntamiento, en el restaurante Ca n'Armengol. El encuentro, que compartieron el alcalde, Bartomeu Muñoz, y la regidora de Participació Ciutadana,
Dolça García, fue entrañable y divertido. Este ha sido, según el alcalde, uno
de los actos más gratificantes a los que ha asistido. “Todos vosotros, les dijo,
merecéis nuestra felicitación porque sois ejemplo de convivencia”.

La plataforma de Santa Coloma de Ciutadans pel Canvi fa un debat obert el
dia 17 (20 h) al Museu Torre Balldovina sobre el tema “Les polítiques de la
Generalitat a l'àrea metropolitana: ordenació i plans d'especial interès”. Hi
intervindrà Oriol Nel•lo, secretari general de Planificació Territorial de la Generalitat i membre de CpC, i hi participarà Joan Carles Mas, tinent d'alcalde
de l'Ajuntament i president de Consell Comarcal del Barcelonès. Moderarà
el debat Jordi Varela, coordinador de la plataforma colomenca de CpC.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Aula de la Gent Gran

fútbol (a elegir).
Lugar: Centre de Recursos per a
Joves Mas Fonollar.
Precio: 10 euros.

El cicle Aula de Difusió Cultural per
a la Gent Gran, que organitza el
Centre Excursionista Puigcastellar, acaba el 16 de juny (17.30 h)
amb un concert a càrrec del trio
Evasión, format per Judith Ortega
(violí), Cèsar Muñoz (guitarra) i
Guayasent Muñoz (guitarra).
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Medicina y salud
El día 16 (18 h.) tendrá lugar una
charla sobre los tratamientos antipiojos , correspondiente al ciclo de
medicina y salud que organiza la
farmacia de Ana M.Tarrats y farmacéuticos especialistas.
Lloc: calle de Wagner, 19.

Xerrada
Les properes xerrades sobre la
tipologia dels delictes i les precaucions que s’han d’adoptar
per evitar-los, que fan la Policia
Local i els Mossos, seran el 14
(19 h) i el 16 de juny (19 h).
Lloc: Centre Cívic de Can Franquesa (Menorca, s/n) i Centre Cívic del
Singuerlín (av. de Catalunya, 41)
respectivament.

Tallers musicals d’estiu
Musicaula farà durant el mes de
juliol aquest tallers: iniciació a la
música rítmica, piano, guitarra
(flamenca, clàssica, acústica i
elèctrica), flauta travessera, orgue, saxofon, acordió, cant, violí,
etc. Es duran a terme del 5 al 30 de
juliol , en horari de matí i tarda, i estan pensats per a la iniciació de
qualsevol persona en la pràctica
d’un instrument.
Informació: de dilluns a divendres,
de 17.30 a 21.30 h, al carrer de Mn.
Camil Rossell, 70.
Telèfon: 93 386 12 95.
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Festa infantil

Campeones de fútbol sala. El equipo cadete del FS La Unión P. Ortega se
ha proclamado campeón del grupo II de la primera división catalana de
este deporte. En la foto, los jóvenes campeones colomenses posan, con
el entrenador y el delegado del equipo, en el polideportivo Nou.

de Francesc Macià, 132.
Telèfon: 93 391 17 50.

Guerres oblidades
El 15 de juny (19.30 h), hi haurà la
xerrada “Costa d’Ivori. Guerres
africanes, guerres oblidades”, en
què intervindrà N’Guessan Yao
(Fundació Akwaba).
Lloc: Centre Cultural Can Sisteré.
Organització: Plataforma Aturem
la Guerra.

Corpus Christi
La procesión del Corpus Christi recorrerá las principales calles del
Fondo el domingo 13 de junio (18
h.). Desde la salida (iglesia de Sant
Joan Baptista), alfombras de flores, gigantes y cabezudos, una
banda de música, comparsas, hermandades y cofradías adornarán
y darán solemnidad al itinerario.

Aniversario
La Agrupación de Vecinos del Distrito VI (Fondo) celebrará su XIV
aniversario el 16 de junio (19.30
h.) con una fiesta.
Lugar: Centre Cívic del Fondo (calle de Wagner, 19).

Concierto
El grupo Boleristas Anónimos
ofrece un concierto hoy 11 de junio (22 h.). La entrada es gratuita.
Lugar: Centre de Recursos per a
Joves Mas Fonollar.

Torneo de ‘play station’
Se abre el período de preinscripción para el torneo de play station II (Pro Evolution Soccer III). El
primer premio es una máquina
play station II, y el segundo, una
camiseta oficial de un equipo de

El dia 15 (18.30 h) hi haurà una festa infantil d'estiu que, amb el títol
Dalí, una història fantàstica, estarà
animada pel grup L'Estenedor.
Lloc: Biblioteca del Singuerlín, av.

Farmàcies
Divendres 11
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dissabte 12
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Diumenge 13
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dilluns 14
•D
Passatge Caralt, 19 / Perú, 28
Dimarts 15
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dimecres 16
•D
Florència, 45 / Av. de la Generalitat, 131
Dijous 17
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
•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.

Fiesta ornitológica
El 20 de junio (9 h.) se celebrará
una fiesta que organizan las sociedades pajariles de la ciudad .
Lugar: parque de Europa.

Convo
ocatò
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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 les 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’adreçarse 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.

L’AJUNTAMENT INFORMA

En memoria de Ernest Lluch . Santa Coloma ha ganado un parque urbano de casi 5.000 m2. El jardí d'Ernest Lluch, inaugurado el pasado sábado en un acto entrañable que presidió el alcalde, Bartomeu Muñoz, y
que contó con la presencia de la viuda de Ernest Lluch (ex ministro socialista asesinado por ETA), ya es lugar de encuentro, de juegos infantiles y de descanso. Una nueva zona verde, en pleno centro de la ciudad.
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