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Exposició de
ceràmica al Museu

El dia 26 obren
les piscines

Els infants de l’Escola de Ceràmica exposen
els seus treballs al Museu.

El 26 de juny comença la temporada a les
piscines de Can Zam i Torribera.

El Sagarra ofrecerá tres representaciones de las famosas marionetas chinas

Santa Coloma, sede de la Semana
Cultural de Guandong en Catalunya
Santa Coloma acogerá el próximo
martes 22 de junio la inauguración
de la Semana Cultural de Guangdong en Catalunya. Además, durante los días 21, 22 y 23 se celebra
la Semana Cultural de Guangdong
en Santa Coloma de Gramenet. Durante tres días los colomenses podremos acercarnos a las tradiciones y a la cultura de esta provincia
meridional de China. Un espectáculo de marionetas, talleres de artesanía tradicional y escritura y
una exposición fotográfica completan la oferta de esta semana
cultural.
La inauguración tendrá lugar en el Teatro
Sagarra el martes a las 18.30 horas, con
la presencia del alcalde, la secretaria de

Relaciones Institucionales de la Generalitat, el cónsul general de China en Barcelona y una delegación de autoridades de
la provincia cantonesa. A continuación la

Compañía de Marionetas de Guangdong
realizará su primera representación.
Esta compañía ofrecerá tres funciones, el
21, 22 y 23 de junio a las 18.30 horas. El
acceso a la sala será mediante invitación
(ver recuadro aparte).
El lunes, el martes y el miércoles la Biblioteca Can Peixauet acogerá los talleres de
artesanos de la ciudad de Foshan, con
recortables de papel, linternas de colores, tintes, grabados, caligrafía, etc. El
horario es de 17.30 a 19.30 h.
En esta misma biblioteca se instalará una
exposición fotográfica sobre Guangdong, que podrá visitarse de 15.30 a 21 h.
El Gobierno de Guangdong y la Generalitat de Catalunya firmaron un acuerdo de
hermanamiento en el año 2003. Esta
semana cultural está promovida por el
Ayuntamiento de Santa Coloma, la Generalitat de Catalunya y la Casa de Asia, y
está patrocinada por “la Caixa”.

Pases gratuitos para las
funciones de marionetas
La Compañía de Marionetas de Guangdong ofrecerá tres funciones en el Teatro Sagarra los días 21, 22 y 23 (18.30
h). El acceso a la sala será mediante invitación. Las personas interesadas en
obtener un pase pueden solicitarlo en
estos teléfonos:
!Mañanas (de 9 a 14 h.): 93 462 40 53.
!Tardes (de 14 a 18 h.): 93 462 40 40.

3.000 personas de
China, en Santa Coloma
Guangdong o Kuang-tung es una provincia del sur de China con una extensión de
180.000 km2 y una población de más de
86 millones de habitantes. Su capital es
Cantón (Guangzhou). En esta provincia se
sitúan los enclaves de Hong-Kong y
Macao. La comunidad china en Santa
Coloma es una de las más numerosas. A
principios de año había censadas casi tres
mil personas.

Els barris colomencs celebren
la revetlla de Sant Joan
Les revetlles de Sant Joan, on no poden
faltar la música, el cava, els petards i la
coca, estaran precedides per la tradicional arribada de la flama del Canigó. A les
20 h del 23 de juny, hi haurà un acte festiu
de rebuda de la flama a la plaça d’en J.
Manent, amb la participació del Club Ciclista Colomenc i de les colles de castellers, trabucaires, geganters i capgrossos,
draconaires, grallers i l'Associació de
Puntaires. L’organització és a càrrec del
Centre de Tradicicions Populars Joan
Pairò. A partir d'aquest moment començaran les revetlles. Aquestes en són
algunes:
"Baremoto. En aquesta terrassa del parc
d'Europa actuarà el grup Maguilaz (23
hores).
"Centre. L’Associació de Veïns del Centre
farà la festa a les 23 h. Amb la compra del ti-

quet de col•laboració, hi ha dret a una consumició amb una bossa de cotilló.
"Grup de Joves de Singuerlín. La festa de
l’estiu tindrà lloc al carrer de Tarragona,
on a les 20 h es plantarà la minifalla que
han fet els nens de l’esplai, i es cremarà
a les 22 h.
"La Guinardera. La revetlla se celebrarà
en el marc de les festes del barri. Començarà a les 23 h i hi actuarà l’orquestra Superband.
"Les Oliveres. La festa tindrà lloc a les 22
h a les pistes poliesportives del casal i
està organitzada per les entitats del barri.
" Can Franquesa. La revetlla (22 h) de
l’Agrupació de Veïns del Districte III
(Can Franquesa) se celebrarà a les pistes poliesportives del centre cívic.
" Llar Puig Castellar. Aquest centre de
dia de la gent gran farà la revetlla el dia

ACTUALITAT
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU A SANTA COLOMA DE GRAMENET
EVOLUCIO DEL VOT EN LES ELECCIONS EUROPEES

DADES GENERALS
Electors . . . . . . . . . . . . . . . 89.167
Votants . . . . . . . . . . . . . . . 31.737
Participació . . . . . . . . . . . . 35,59%
Abstenció . . . . . . . . . . . . . 64,41%
Vots nuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vots blancs . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Vots vàlids . . . . . . . . . . . . . . 31.524
Escrutat . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

Partit/coalició 1999
PSC-PSOE
ICV-EUiA *
PP
CiU
ERC
Altres

Ha començat l’horari d’estiu a les
biblioteques. Els mesos de juliol i
agost, la Central obrirà de 15.30 a
21 h, i fins al 30 de juny i de l’1 al 15
de setembre, ho farà de dimarts a
divendres, de 10 a 14 h, i de dilluns
a divendres, de 15.30 a 21 h. Les de
Can Peixauet i Singuerlín obren de
dilluns a divendres de 15.30 a 21 h.

%

54,51
13,30
16,45
8,25
4,07
7,49

19.719
2.405
5.949
1.599
1.265
587

62,13
7,58
18,74
5,04
3,99
1,85

com a la resta del país, l’abstenció va ser la gran protagonista. El PSC va ser de nou el partit més votat pels
electors, com es pot apreciar al quadre adjunt

Exposició dels alumnes infantils
de ceràmica al Museu

A

vui, dia18 (19 h), s'inaugura al Museu Torre Balldovina una nova
edició de la tradicional exposició dels treballs dels alumnes infantils de
l'Escola de Ceràmica de Santa Coloma i de les escoles Les Palmeres i Pallaresa realitzats al llarg d'aquest curs. La mostra, que restarà oberta fins
al 10 de juliol, és un apropament a la feina que realitza aquesta entitat en
l'àmbit de la formació i de l'educació no formal amb els nens i les nenes
de la ciutat, que pretén desenvolupar la seva creativitat i les seves capacitats d'expressió i d'aprenentatge a partir de les arts plàstiques.

SABER

El ‘full’ cumple 25 años

2

2004

(*) Aquests dos partits es van presentar per separat a les eleccions de 1999.

Nova jornada electoral. En l’habitual clima de normalitat democràtiica, el passat dia 13 es varen celebrar
les eleccions al Parlament europeu. A la nostra ciutat,

Horaris d’estiu
de les biblioteques

26.402
6.442
7.970
3.998
1.970
3.626

%

L'AJUNTAMENT INFORMA, el boletín de información municipal que edita semanalmente el
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet,
cumplió 25 años el pasado15 de junio. Coincidiendo con esta efeméride acaba de salir esta
misma semana un número monográfico extraordinario (el 920) sobre el Plan de Acción Municipal, un conjunto de ideas y proyectos que
transformarán la ciudad en los próximos años.
Este ejemplar se está repartiendo a domicilio.
Conocido popularmente en la ciudad como el full informatiu, por su formato de cuatro páginas, L'AJUNTAMENT INFORMA es la más veterana de las publicaciones periódicas municipales de España. El Ayuntamiento acordó la edición de un medio de comunicación regular a los
pocos días de la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas celebradas el 3 de abril de 1979. El primer número de L'AJUNTAMENT INFORMA apareció el 15 de junio de ese año y desde entonces sigue saliendo regularmente cada semana.
L'AJUNTAMENT INFORMA tiene una tirada semanal de veinte mil ejemplares, que se reparten de forma gratuita por más de trescientos cincuenta puntos de la ciudad . La mayoría de estos lugares de distribución son panaderías. Asimismo, el boletín se puede leer íntegramente
en la página web grame.net.
Todas las encuestas de opinión realizadas en los últimos años en Santa Coloma de Gramenet sitúan a L'AJUNTAMENT INFORMA como el primer medio de información local que utilizan los colomenses para conocer la actualidad de su ciudad.
El full informatiu, que en 1992 recibió el premio Arrel de publicaciones
municipales que concede la Diputació de Barcelona, aparece los viernes y su realización corre a cargo íntegramente del personal del Servei
de Premsa i Comunicació del propio Ayuntamiento.

Control de mosquits
a les aigües
del riu Besòs
Coincidint amb l'arribada de
l'estiu, s'inicia la campanya de
prevenció de la presència de
mosquits a l'entorn del parc
fluvial del Besòs. L'Ajuntament,
en coordinació amb la Diputació de Barcelona, ha començat,
aquestes darreres setmanes,
les actuacions de control de les
poblacions de mosquits a les
aigües del riu.
Aquesta campanya consisteix,
com els anys anteriors, en actuacions de mostreig i recompte dels mosquits presents i en el
tractament, en cas de necessitat, amb un producte biològic
respectuós amb el medi ambient i especialment efectiu
contra les larves dels mosquits.
Això permet mantenir les poblacions d'aquests insectes en
un nombre que no comporti
problemes als barris de l'entorn del parc.

Se celebren festes populars
en diversos barris colomencs

D

iversos barris de Santa Coloma celebren les seves festes.
! Districte III. El programa es va
iniciar el passat cap de setmana
amb els tallers ibers. Per al dia 19
hi ha activitats infantils, un campionat de cotxes mini-z, flamenc i
balls. El dia 20 hi haurà una revista musical al parc de Moragues.
!Fondo. Organitzada per l’Associació de Veïns, del 18 al 20 de juny,
es faran activitats per als nens i la
gent gran, rom cremat, etc.
!Riu Nord. Cinema, una bicicletada popular, un concurs de pastissos i havaneres són algunes de les
activitats programades per l’Associació de Veïns del 18 al 20 de juny.
!Can Franquesa. La festa se celebrarà els dies 24, 25, 26 i 27, i està

organitzada per l’Associació de
Veïns. Petanca, balls, una sardinada, un recital flamenc i un espectacle de varietats són algunes
de les activitats programades.
! La Guinardera. La tomacada és
un dels actes més populars
d’aquesta festa que anirà del 23
al 26 de juny, i està organitzada
per l’Associació de Veïns. A més
cal destacar el torneig de futbol
Jordi Rovira, el dinar de germanor, el teatre de la gent gran , etc.
! Safaretjos. També organitzada
per l’Associació de Veïns, els dies
25 i 26 de juny, destaca un sopar
de germanor i un taller de pintura
entre altres propostes.
Més informació, als centres cívics
i casals municipals.

Currs de
e maquin
nista de
e confe
ecció
ó per a
perso
ones amb dismin
nucció
ó
Subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’Associació de
Disminuïts Minusval posa en marxa un curs de maquinista de confecció industrial. En aquest
curs, s’enyena a cosir i acoblar els diferents components de les peces amb qualsevol tipus de
teixit, i s’adapten els continguts teoricopràctics a les capacitats físiques, sensorials i cognitives
del col•lectiu que es pretén formar.
Els alumnes del programa no necessitaran cap acreditació acadèmica per poder participar en
el curs. Els requisits per ésser seleccionats, tenint en compte, que ens referim a persones amb
discapacitat, seran el certificat de minusvàlua i les condicions de mobilitat, cognitives i de
visió necessàries per a poder desenvolupar els mòduls proposats en el programa. Més
informació, al telèfon 93 385 94 36.

ACTUALITAT

BREUS
!Català a l'estiu
Aquest juliol, el CNL L'Heura organitza un curs de català intensiu de nivell
bàsic 1 (B1), que s'adreça a les persones que no entenen el català o bé que
no el parlen gens. El curs es farà al matí, de 9 a 12 h, i els dies de matriculació seran el 22 i el 23 de juny, de 9 a 13.30 h, al CNL L'Heura (Rafael Casanova, 85, 3r pis, telèfon 93 385 14 61). Les persones que ja hagin fet un curs
de català d'aquest nivell durant els dos últims anys i no l'hagin aprovat,
poden fer la matrícula, en torn preferent, avui, dia 18 de juny, de 9 a 13.30 h.

!Ayudas contra el cáncer
La Asociación Española contra el Cáncer agradece la colaboración de los colomenses en la cuestación del 6 de mayo. La cantidad recogida fue 7.712 €.

!Noche de show y cine de verano

Les piscines municipals de Can
Zam i Torribera obren el dia 26

L es piscines municipals de
Can Zam i Torribera donaran, a
partir del 26 de juny, el tret de
sortida a la temporada d'estiu.
A Can Zam, durant la jornada
inaugural, hi haurà jocs aquàtics recreatius, volei i aquaeròbic i es col•locaran unes porteries de waterpolo. Aquesta
piscina estarà oberta fins al 31
d'agost, d’11 a 19 h de dilluns a
divendres i de 10 a 19 h dissabtes, diumenges i festius. Els dies
feiners, els preus seran de 3,60
€ els adults, i de 2,65 € els menors de 14 anys, els jubilats i els

Noche de show (circo, teatro, magia, perfomance...) y cine de verano son
las propuestas del Baremoto (parc d’Europa) para los dos próximos fines de semana: el show, para la noche de los sábados 19 y 26 (23 h.), y
el cine (23 h.), para los domingos 20 (Dobermann) y 27 (Arac Attack).

!Acaben les Jornades de Benestar
discapacitats; els dissabtes, diumenges i festius, els preus seran
de 4 € en el primer cas i de 3,25
€ en el segon.
Pel que fa a Torribera, la jornada inaugural també serà el 26
de juny. La piscina estarà oberta
fins al 12 de setembre, d’11 a
19 hores de dilluns a diumenge.
En aquest cas, els preus seran,
de dilluns a dissabte, 3 € els
adults i 2,40 € els menors de 14
anys, els jubilats i els discapacitats, i els diumenges i els festius,
seran, respectivament, de 3,45
€ i 2,90 €.

LA FOTO

Avui dia 18 (18.30 h) se celebrarà a Can Sisteré l’última sessió de les Jornades de Benestar i Solidaritat. El tema de debat serà “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 Olof Palme.

!Contra la guerra i la tortura
El dia 19 (17.30 h), al passeig de Gràcia de Barcelona, la Plataforma Aturem la Guerra ha convocat una manifestació contra la guerra i la tortura.

!Torneos de fútbol base
Se disputan en estas fechas dos torneos de futbol base. Por una parte, el día
20 acaba el programado por el CD Arrabal en el campo municipal de Can
Zam. Por otra, del 19 al 27 de junio, tendrá lugar en el campo Nicolás Longaron el XV Torneig Ciutat de Santa Coloma que organiza el CF Singuerlín.

!Torneig de futbol sala
L’escola Ferran de Sagarra i l’institut Can Peixauet organitzen el VII Torneig de Futbol Sala Ferran de Sagarra els dies 19 i 20 de juny. Hi participen Eurogramenet AD, Jesús Maria, Salvat Papasseit, Natació Caldes,
Vall de Tenes, Vilassar de Mar FS, Vitel Montcada FS i Club FS Ferran de
Sagarra). Els partits es jugaran a les pistes del dos centres organitzadors.

!Classes de yoga
El Centre Cívic del Singuerlín impartirá clases de yoga durante el mes de julio (martes o jueves, de 17.30 a 19.30 h.). El precio es de 12 euros. Más información, en la avenida de Catalunya, 41, de 16 a 21 h (tel. 93 391 71 10).

!Crucero por el Mediterráneo
En la campaña de verano de la ACI, la ganadora del concurso de un crucero por el Mediterráneo para dos personas ha sido Isabel Urbanos Rodríguez. El próximo sorteo (un viaje a Brasil para dos personas) se celebrará
el 21 de junio a las 19.30 horas en el programa Llénate de radio de RTT.

Currso
os de
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Promoción del hockey entre los niños. El club Gramenet Hoquei Patins,
dentro de su campaña de promoción de este deporte, ha llegado a un
acuerdo de colaboración con la dirección del CEIP Jaume Salvatella y la
Asociación de Madres y Padres para crear, dentro del programa de deportes la escuela, la actividad de hockey sobre patines; y todo ello, bajo
la supervisión técnica del Gramenet Hoquei Patins. El 19 de junio, por la
mañana, en la pista polideportiva de Can Zam se hará entrega, a todos
los niños y niñas que han participado en esta actividad deportiva, del correspondiente certificado de asistencia y aprovechamiento.

Grameimpuls, SA obre el període de sol•licituds per a diferents cursos de formació ocupacional.
Estan subvencionats pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i el
Fons Social Europeu. Les persones interessades hauran de fer la inscripció a Grameimpuls, SA,
carrer de Rafael Casanova, 40. L’horari d'atenció és de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. Es
preveu començar entre juliol i setembre d'enguany. Els cursos són aquests:
!Dones majors de 25 anys, aturades: telefonista recepcionista d'oficina, cuinera, atenció especialitzada als malalts d’alzheimer, cuidadora de disminuïts físics i psíquics i dependenta de comerç.
!Dones menors de 25 anys, aturades: secretària, ofimàtica, empleada d'agència de viatges.
!Homes i dones menors de 25 anys, aturats: cambrer de restaurant o de bar, soldador d'estructures metàl•liques lleugeres i torner fresador.
!Homes i dones majors de 25 anys, aturats: auxiliar d'infermeria en hospitalització i gestor de
magatzem.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Xerrada
L’última xerrada sobre la tipologia dels delictes i les precaucions que s’han d’adoptar per
evitar-los, que han estat fent la
Policia Local i els Mossos, serà
el 21 de juny (18 h).
Lloc: Casal de les Oliveres (carrer
de Pep Ventura,1-3) .

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

Velada flamenca
El centro Raíces del Sur celebrará
el día 19 (22 h.) una velada flamenca con la visita del colegio
Wagner, y la actuación de Pilar
Fernández, Mari Caballero, Antidio y Susi; al baile estarán Melani
y Juanito y el coro de la entidad, y
a la guitarra, Justo Fernández.
Lugar: calle de Menorca, s/n.

Excursió
El Grup de Joves del Centre Excursionista Puigcastellar farà una
excursió a Sant Miquel del Fai el
10 de juliol.
Tel. 600 89 33 97.

Colònies d’estiu
L’esplai Bon Compàs farà unes
colònies d’estiu del 10 al 18 de juliol al poble de Montesquiu (Osona) per a infants de 7 a 14 anys.
Informació: a l’Escola de Dansa de
Yolanda Valero.
Tel. 93 391 84 11.

Proves de natació
Durant els mesos d’estiu, l’Associació Natació Gramenet farà proves de selecció per a tots els infants
interessats.
Informació: de dilluns a divendres,
de 19.30 a 21 h, al complex esportiu de Can Zam.

Llibre de poemes
El dia 22 (20 h) es presentarà el llibre de poemes Las horas y los labios, d’Eduardo Moga.
Lloc: Llibreria Carrer Major.
Organització: ACOLITE.

Conferència
L’1 de juliol (17.30 h) hi haurà una
conferència sobre el tema “La fibromiàlgia”, a càrrec dels doctors

Collado i Gómez
Organització: Associació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i
Síndrome de Fatiga Crònica.

Cine i teatre infantil
!La

producció hispanocubana
Aunque estés lejos, de J. Carlos Tabio, es projecta avui dia 18 (22 h.).
!D’altra banda, Actes Únics posarà en escena el dia 20 (12 h) l’última funció de teatre infantil
d’aquest cicle, El follet valent.
Lloc: Teatre Sagarra.

Divendres 18
•D
Joan V. Escales, 7 / Còrdova, 47
Dissabte 19
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Diumenge 20
•D
Rbla. Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dilluns 21
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dimarts 22
•D
Av. de la Generalitat, 76/ Pl. de la Vila, 3
Dimecres 23
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dijous 24
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Divendres 25
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dissabte 26
•D
Major, 46 / Mn. Jacint Verdaguer, 107
Diumenge 27
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dilluns 28
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dimarts 29
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dimecres 30
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dijous 1
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya,
•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.

Cortocircuit
Avui 18 de juny (22 h) hi haurà un
nou concert corresponent al cicle
del Cortocircuit, amb el grups Faro de VIirginia (Santa Coloma) i
Mkflay (Montcada i Reixac).
Lloc: Esplai La Colometa, carrer
del Singuerlín, 38.

La nit del teatre
Dos grups són els que duran a terme “La nit del teatre al Mas”, avui
dia 18. D’una banda, a les 22 hores, el Grup de Teatre del Mas Fonollar farà unes lectures de l’obra
Fonollar és un verb. A les 22.30 h,
el Grup d’Adults escenificarà el
muntatge Son...o sea... existen.
Lloc: Mas Fonollar.

Folk SC
Dins del cicle de música tradicional, el 20 de juny hi haurà un taller de danses (18 h) i un ball (19

Farmàcies
4

h) amb el grup No emprenyis la
Dolors (Vilassar de Mar).
Organització: Grup de Dansa Triballcoloma.
Lloc: CRJ Mas Fonollar.

An
nun
nci
El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, en sessió celebrada l'1 de juny
de 2004, va acordar aprovar inicialment el
Plec de clàusules administratives per a la
compravenda o l'arrendament amb opció
de compra, mitjançant subhasta, dels locals
comercials propietat de l'Ajuntament següents:
1. Carrer de Juli Garreta, 3, local 1.
2. Carrer de Juli Garreta, 3, local 2.
3. Carrer de Juli Garreta, 7, local 1.
4. Carrer de Cabrera, 25, local 2.
5. Carrer de Cabrera, 29, local 1.
6. Carrer de Cabrera, 29, local 2.
7. Carrer de Còrdova, 51, local 2.
8. Carrer de Còrdova, 53, local 2.
9. Carrer de Còrdova, 55, local 1.
10. Carrer de Còrdova, 55, local 2.
11. Carrer de Menorca, 41, local 1.
12. Carrer de Menorca, 41, local 2.
13. Carrer de Menorca, 43, local 1.
14. Carrer de Menorca, 43, local 2.
Correspon, doncs, sotmetre el plec esmentat
a informació pública, el qual podrà ser consultat pels interessats a les oficines dels Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament i formular al•legacions per un
termini de vint dies hàbils, comptats des l’endemà al de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província. En cas de no haver-hi cap reclamació, el plec de condicions
s'entendrà definitivament aprovat.

An
nun
nci
L'empresa municipal GRAMEPARK, S.A.
precisa incorporar un conductor per al seu
servei de grua municipal. Com a requisit
s'ha de tenir el carnet de conduir classe
C+E. Es valorarà l'experiència en aquest
tipus de servei. La presentació de curriculums romandrà oberta fins a les 13 hores
del proper dia 2 de juliol de 2004 i es farà a
les oficines de l'empresa GRAMEPARK, SA,
situades a la Rambla del Fondo, núm. 13,
local de Santa Coloma de Gramenet.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Éxitos de las categorías inferiores del CD Arrabal. Los equipos Infantil y
juvenil del CD Arrabal se han proclamado campeones de liga y han ascendido a la Primera División de sus respectivas categorias.
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