Núm. 924 - 16 de juliol de 2004 - 25è any

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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La seguretat
de la llar a l’estiu

Hip hop al
parc d’Europa

La Policia Local i els Mossos aconsellen com
protegir les nostres llars durant les vacances.

Aquest dissabte se celebra la segona
edició del Hop Style Festival.

El estreno será el próximo jueves, a las 21.30 horas

La Compañía de Ballet de Santa
Coloma de Gramenet-D
David Campos
presenta un nuevo montaje, ‘Euràsia’

La Compañía de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet-David Campos estrena el próximo jueves el montaje Euràsia en el Teatro
Josep M. de Sagarra. La obra, que forma
parte de los actos asociados al Fòrum Bar-

celona 2004, es la segunda que pone en
escena la compañía residente en el teatro
colomense. Las representaciones se prolongarán hasta el domingo 25 de julio.
La coreografía de Euràsia es una mirada a

Fusió de cultures a través de la dansa
La Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet-David Campos ens presenta el seu segon espectacle. Després del Carmina Burana, Euràsia ens porta al Teatre Municipal Josep M. de Sagarra la fusió
de dues cultures, a través de la música i la dansa.
Aquest nou espectacle contribueix a afermar la companyia resident a
Santa Coloma com un element d'identitat del nostre municipi. Des de
la ciutat, irradiem una manifestació cultural de primer ordre, palesant, alhora, una Santa Coloma oberta i compromesa amb la qualitat.
El Teatre Sagarra esdevé, així, un punt de referència imprescindible en el món del ballet. Aquest equipament cultural assoleix un segell diferenciador a l'oferta cultural metropolitana. L'esperit de fusió d'Euràsia s'escau perfectament al tarannà del Fòrum Barcelona 2004. Per això forma part del programa d'actes associats al Fòrum que es fan a
Santa Coloma.
Disfrutem, doncs, d'aquest espectacle.
Bartomeu Muñoz i Calvet. Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

todos aquellos viajes personales con un punto concreto de origen, pero con
un final incierto. La acción
arranca con una canción
de cuna oriental que
acompaña al protagonista durante todo el viaje.
Esta melodía se funde con
las partituras de Bach,
Satie o Vivaldi. Euràsia es
un punto de encuentro
que quiere acercar las culturas oriental y occidental.
La música, composición
original de la pianista
Izumo Kando, acompañada de contrabajo, oboe,
violín y sintetizador, nos
traslada a las esencias y
referentes culturales que
nos son familiares, impregnados de pinceladas orientales.
Segundo montaje
Tras la puesta en escena de Carmina Burana, el pasado mes de abril, la Compañía de
Ballet de Santa Coloma de GramenetDavid Campos, realiza un segundo montaje dentro de los actos asociados al Fòrum
2004. La Compañía y el Ayuntamiento de
Santa Coloma firmaron un convenio para
que ésta se convierta en residente en el
Teatro Sagarra. La Compañía fue fundada
en 1999 por el bailarín y coreógrafo David
Campos, consiguiendo un gran éxito en
España y en los festivales internacionales
en los que ha participado.
El estreno de Euràsia tendrá lugar el próximo jueves, 22 de julio, a las 21.30 horas. El
viernes y el sábado, la función comenzará a
las 22 horas, mientras que el último día, el
domingo 25, será a las 18 horas. El precio
de la entrada es de 15 € y se podrán adquirir en las taquillas del teatro dos horas antes
de cada función y en el servicio Tel-Entrada
de Caixa Catalunya.

ACTUALITAT

Consells de la Policia Local i els Mossos sobre
la seguretat del domicili durant les vacances
Evitar robatoris a domicilis
"Procureu
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que els accessos a casa vostra reuneixin unes mínimes
condicions de seguretat (portes
blindades, reixes, sistemes d'alarma...). Si les finestres donen a patis interiors, tingueu present que
poden quedar ocultes a la vista
dels veïns i, per tant, poden ser un
bon objectiu per als lladres.
" Tanqueu sempre amb clau la
porta de casa vostra, encara que
en sortiu per poc temps.
"Si perdeu les claus, canvieu els
panys. Feu-ho, també, si ocupeu
un domicili on anteriorment vivien
unes altres persones.
"Procureu no deixar-hi objectes
de valor ni gaires diners en efectiu. Utilitzeu les caixes de seguretat de les entitats bancàries.
"Eviteu difondre que us absenteu
de casa vostra durant el cap de
setmana o les vacances.
" Durant absències llargues, demaneu a algun familiar o amic
que reculli periòdicament el correu de la bústia, per evitar que
s'hi acumuli i indiqueu-li la manera de localitzar-vos.
"Si teniu contestador automàtic,
no deixeu cap missatge en què es
pugui deduir que estareu fora durant uns dies.
" No tanqueu completament les
persianes quan us absenteu de
casa vostra, deixeu algun llum
encès o la ràdio, sense que molesti el veïnat, deixeu roba estesa
a l'estenedor i si és possible poseu un temporitzador que permeti tancar i encendre llums en determinades hores. Amb aquestes
mesures, evitareu evidenciar que
no hi ha ningú a l'interior.
SERÀ MÉS FÀCIL IDENTIFICAR I
RECUPERAR ELS OBJECTES
SOSTRETS SI:
—Teniu un inventari detallat,
amb números de sèrie, marques o models i, fins i tot, fotografies dels vostres objectes valuosos.
—Marqueu els vostres objectes
amb un signe, per exemple el
DNI, en un lloc poc visible.
Comunitats de veïns
!Procureu no obrir l'entrada prin-

cipal a persones desconegudes. Si
ho feu, poseu en perill la seguretat
dels domicilis de tota la comunitat.

! No deixeu entrar-hi persones
desconegudes.
!Demaneu la identificació al personal de les companyies subministradores.
!Si cal, comproveu-la amb una trucada a l'empresa subministradora.
!Comproveu que la porta del garatge quedi tancada quan en sortiu o hi entreu.
! Si a l'exterior de l'edifici es fan
obres, comproveu que no es pu-

gui accedir als habitatges mitjançant bastides o escales.
!Si detecteu cap persona desconeguda o sospitosa al voltant de
casa vostra, no dubteu a trucar la
policia.
!Si sou víctima d'un robatori, no
toqueu res i poseu-vos en contacte immediatament amb la Policia
de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (088) o amb la Policia Local de Santa Coloma (092).

Especialistes de prestigi
participen en un curs sobre la
violència contra les dones

L

a violència contra les dones és el tema del curs organitzat per la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), que tindrà
lloc demà, 17 de juliol, a la seu
de la UNED de Santa Coloma de
Gramenet (Recinte Torribera,
avinguda de Prat de la Riba,
171).
Les sessions de treball comptaran amb la participació de destacades personalitats del món
acadèmic i associatiu com la
Dra. Teresa San Segundo, professora de Dret Civil de la UNED;
Lluïsa Carmona, de l'Associació
Tamaia; Angelina Hurios, de
l'Associació Dones Juristes; i el
Dr. Carlos Villagrasa, professor
de Dret Civil de la UB i secretari
general de la FIOP.
D'altra banda, també hi intervindran professionals en la
matèria com Carmen López,
magistrada; Margarita García
Gómez, ex inspectora en cap del

Servei d'Atenció a les Dones
dels Mossos d’Esquadra; Rosa
M. Gubianes, coordinadora d'Atenció a la Víctima dels Mossos
d'Esquadra; Engràcia Querol, jurista de l'Atenció a la Víctima del
Delicte de la Generalitat de Catalunya; Anna M. Ruiz-Tagle,
advocada i patrona de la FIOP, i
Montserrat Fernández Garrido,
advocada, mediadora i directora del curs.
També està prevista la participació de la presidenta de la
FIOP, Anna Balletbó, i de la regidora ponent de Dona, Igualtat i
Atenció als Discapacitats de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Ángeles Peláez.
El curs s’impartirà al matí (a partir de les 10 h) i hi haurà dues
taules rodones, una sobre la
violència sexista i una altra sobre la resposta de les administracions i les organitzacions davants els maltractaments.

On fer les
denúncies?
Si, tot i seguir aquests consells
de seguretat, sou víctimes d'un
delicte, disposeu de diverses
opcions per denunciar el fet:
—Oficina de Denúncies de la
Policia Local. Comissaria de la
Policia Local, al carrer de Sant
Jordi, 40 (barri del Raval), a
qualsevol hora i dia de l'any.
—Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Comissaria dels Mossos d'Esquadra, al carrer de Cervantes,
7 (barri de la Guinardera), a
qualsevol hora i dia de l'any.
—Servei Mòbil d'Atenció al Ciutadà, situat a la plaça de la Vila.
De dilluns a divendres de 8 a 14
h, i de17 a 21 h, i dissabtes de 8
a 14 h.
—Denúncies per Internet. A la
pàgina www.gencat.net, clicar
l'opció viure i posteriorment
Mossos d'Esquadra, i entrar a
Denúncies Internet.
RECORDEU AQUESTS TELÈFONS:
Policia Local: 092.
Mossos d'Esquadra: 088.
Emergències: 112.

Festes als barris
de Santa Rosa
i Riera Alta
Els barris colomencs de Santa
Rosa i Riera Alta celebren aquest
cap de setmana les seves festes
populars.
A Santa Rosa, els actes comencen avui (20 h) amb una cercavila. A més, destaca el pregó que
pronunciarà aquest vespre (21
h) el director del Centre Esportiu
Raval, Juan Antonio Alguacil, i els
balls d’avui divendres i de demà
dissabte. També cal fer menció
de la sardinada (dia 17, 11 h) i de
les havaneres del dia 18 (21 h).
Del programa de Riera Alta, destaquen la discoteca mòbil i el correfoc d’avui divendres. Dissabte
hi haurà, entre altres coses, una
cursa popular (10.30 h), una sardinada (11.30 h), un concurs
gastronòmic (12.30 h), un homenatge a la gent gran (19 h) i un
ball (22.30 h). Diumenge, per últim, es podrà veure un espectacle de titelles (11.30 h) o participar a la festa de l’escuma (13 h)
o al ball de tancament de les festes (22.30 h).
Més informació, a les associacions de veïns d’ambdós barris.

ACTUALITAT
Comença la campanya
estiuenca de millora i reposició
de l’asfaltat dels carrers

A

mitjans d'aquest mes de juliol comença la campanya de millora i reposició d'asfalt d'uns
quants carrers de la ciutat. Les
obres a la calçada s'acabaran a
l'octubre, tot i que el gruix de les
actuacions es faran a l'agost i al
setembre.
Les obres suposaran la reposició
de l'asfalt de la calçada i, en alguns casos, també l'arranjament
de les voreres. L'asfalt que es fa

servir és de tipus sonoreductor.
Aquest producte afavoreix la reducció del soroll que fan els vehicles al circular pel carrer. Aquesta campanya suposarà el canvi i
la tallada de la circulació en els
carrers afectats. La Policia Local
indicarà les vies alternatives.
Al quadre adjunt hi ha el calendari d'actuacions previstes.
Aquestes dades podrien estar
subjectes a modificacions.

Psycho Realm, Tremendo, Gran
Pueblo, Klan Faxtoor y Soul
Divos, en el Hop Style Festival

E

l 17 de julio, a partir de las 21 horas, se
celebrará en el parc
d’Europa el Hop Style
Festival, la cita veraniega de los jóvenes colomenses con el rap y la
cultura hip-hop. Organizado por el Baremoto y el Ayuntamiento, el
acceso es totalmente
gratuito, y el programa Psycho Realm , una de las atracciones del Hop Style Festival.
no defraudará a los aficionados a las rimas y las bases
mas si cabe el binomio Rubí-Teelectrónicas. Éste es el cartel:
rrassa, Gran Pueblo trasladaran a
las tablas el buen hacer que re"PSYCHO REALM. Desde Los Áncientemente han demostrado en
geles, estos hispanos, deudores
su maqueta Yaeraora.
del sonido de bandas como Cypress Hill, traerán el sabor del rap
"KLAN FAXTOOR. Desde Sant
latino más rabioso del otro lado del
Adrià de Besòs, y representando el
Atlántico.
rap más callejero y urbano del festival, P. Jacob, Sugarman, Chikye y
"TREMENDO. Con su flamante ViDj Macca nos adelantarán contenidalogia aún caliente, y después de
dos de su próxima maqueta.
su paso por los eventos mas importantes de la temporada, este miem"SOUL DIVOS. Desde Barcelona,
bro de la laureada Funkomuna preSoul Divos, con la reciente edición
senta los temas de su primer LP en
de su último single y la inminente
la más negra actuación de la noche.
aparición de su nuevo trabajo,
vuelven para jugar en casa.
"GRAN PUEBLO. Exprimiendo aún

Festa del Besòs al Fòrum

ACTUACIONS DE REPOSICIÓ DE L’ASFALT
CARRER

Dalmau (Massanet-rbla. del Fondo)
Milà i Fontanals (Bruc-Dalmau)
Sicília (Beethoven-rbla. del Fondo)
Mn. Camil Rosell (Irlanda-Nàpols)
Sagarra (rbla. de St. Sebastià-R. Casanova)
Sant Carles (Llorenç Serra-Pompeu Fabra)
Bruc (V. Escalas-Mn. J. Verdaguer)
V. Escalas (carrer sencer)
Mas Marí (Núria-Sant Andreu)
Torres i Bages (carrer sencer)
Elcano (carrer sencer)
Pau Claris (av. de la Generalitat-Elcano)
Lincoln (carrer sencer)
Balears (Pallaresa-Prat de la Riba)
Av. Catalunya (Santiago Rusiñol-Pi)
Àngel Prats (carrer sencer)
Ruperto Chapí (carrer sencer)
Cabrera (vorera pujant mà esquerra)

INICI

FINAL

19/07 18/08
18/08 18/08
18/08 20/08
23/08 24/08
10/08 26/08
27/08 27/08
16/08 31/08
31/08 02/09
02/09 03/09
06/09 08/09
08/09 09/09
07/09 10/09
07/09 15/09
15/09 16/09
14/09 17/09
10/09 17/09
23/08 24/09
06/09 Octubre

ACTUACIONS

Calçada i vorera
Calçada
Calçada
Calçada
Calçada i vorera
Calçada
Calçada i vorera
Calçada
Calçada
Calçada
Calçada
Calçada
Calçada
Calçada
Vorera
Calçada
Calçada i vorera
Vorera

El debat sobre el nou Estatut
arriba a Santa Coloma

E

l Departament de Relacions Institucionals de la Generalitat i l'Ajuntament han organitzat un taller de debat sobre el
nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, que tindrà lloc el 21 de
juliol (18.30 h) al Centre Rellotge XXI (carrer del Rellotge, 21).
Aquest acte serà una sessió extraodinària del Consell General
de Ciutat, oberta a tothom.
El taller s'emmarca dins d'un
seguit d'actes que es fan arreu
de Catalunya amb l'objectiu

d'informar la ciutadania sobre
els continguts del nou Estatut i
d'obrir un procés participatiu
que permeti recollir les propostes i els suggeriments de diferents col•lectius socials.
Les persones que hi vulguin assistir han de confirmar-ho prèviament a través del Servei de
Participació Ciutadana de
l’Ajuntament (tel. 93 462 40 00,
ext. 4055). L’adreça electrònica
és: monterobm@gramenet.diba.es.

Oberta la inscripció a la lliga de
lleure de futbol sala de Torribera

E

l Complex Esportiu Torribera ha obert el període d'inscripció per a participar a la nova lliga
de futbol sala de lleure, que començarà el proper mes de setembre. Els participants gaudiran
de les novetats de la instal•lació:
nous vestuaris, pistes de joc millorades (gespa artificial i ci-

ment), zona de pàrquing renovada, bar, etc. A més, hi ha nous
serveis al millor preu de la comarca: tennis (paviment amb
green set), frontó, servei d'abonament, bar-restaurant, etc
Més informació i inscripcions, al
carrer de Castella, s/n ( tel. 93
392 63 04).

D

emà dissabte, 17 de juliol, a partir de les 20.45 hores, hi haurà una
festa al recinte del Fòrum de les Cultures per celebrar la recuperació
del riu Besòs.
Com a municipi col•laborador amb el Fòrum, l'Ajuntament disposa d'un
nombre limitat d'entrades gratuïtes per a aquesta festa, per regalar-les a
veïns i veïnes de la ciutat. Les persones interessades poden adreçar-se al
Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar (c. de Sant Jeroni, 1) o al Centre Juvenil Rellotge XXI (c. del Rellotge, 21), avui divendres de 17 a 21 h.

Ofe
erta d’o
ocup
pacció
ó
Es necessita un professor de música, especialitzat en contrabaix, amb titulació superior, per fer classes a l'Escola Municipal de Música 'Can Roig i Torres'. Les persones aspirants hauran de presentar una instància a les oficines de l'OIAC de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de 8.30 a 14.30 hores, de dilluns a
divendres, juntament amb el curriculum vitae. El tipus de contracte és a temps parcial, per un total de 3 hores i 30 minuts a la setmana. Les instàncies s'han de presentar entre el 16 i el 22 de juliol, ambdós inclosos.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Ball de la gent gran
El Casal Albert Francàs farà un
ball el dia 24 (16 h) amb el músic
Franky.
Lloc: rambla de Sant Sebastià, 46.

Excursión
El Casal d’Avis de Can Mariner
hará una excursión a Fornells de
la Selva el 24 de julio. La salida
está prevista a las 8 h.
Inscripciones: centro cívico del
barrio, calle de Milà i Fontanals,
14-16, de 17 a 19 h.

Cine de verano
16 de julio (22 h.), en la
programación de cine a la fresca,
se proyectará Piratas del Caribe,
de Gore Verbinski, una trepidante
aventura en alta mar. La idílica vida del pícaro pero irresistible Capitán Jack Sparrow (Johnny Deep)
da un vuelco cuando su enemigo,
el capitán Barbossa, le roba su
barco, “La Perla Negra”, y ataca la
ciudad de Port Rouyal, secuestrando a la hija del gobernador.
Lugar: piscina de Torribera (con
derecho a baño).
Precio: 2 euros (menores de 14
años, gratis).
! El Centre de Recursos Infantil y
Juvenil Rellotge XXI, dentro del ciclo de cine para jóvenes, proyectará hoy viernes (18.30 h.) el filme
Harry Potter y la cámara secreta.
Lugar: calle del Rellotge, 21
! Hoy,
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Taller de circo
El Baremoto ha programado un
taller de circo y malabares para
el 21 de julio (19 horas).
Lugar: parc d’Europa.

Farmàcies
Divendres16
•D
Juli Garreta, 14 / Sant Jeroni, 13
Dissabte17
•D
Plaça de la Vila, 3 / Av.de la Generalitat, 76
Diumenge18
•D
Av. Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Dilluns19
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dimarts 20
•D
Perú, 28 / Còrdova, 47
Dimecres 21
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
Dijous 22
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
•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.

Ediccte
e
La Junta de Govern Local, en la sessió
del dia 6 de juliol de 2004 va aprovar
inicialment el projecte de l'edifici
d’habitatges situat a l'avinguda Generalitat s/n d'aquesta ciutat, redactat pels arquitectes Srs. Gabriel Lerma, Marta Peris, Pere Joan Revetllat i
Carme Ribas i amb un pressupost de
12.425.333,78 euros (IVA inclòs).
L'esmentat expedient s'exposa al públic en les Oficines d'Informació del
Barri Sud, situades a la Rambla del
Fondo núm. 11 d'aquesta ciutat, per
un termini de 30 dies, comptats des de
l'endemà de la publicació del present
edicte al Butlletí Oficial de la Província,
per tal que els interessats puguin presentar les al•legacions que estimin
adients. Si en aquest termini no es presenta cap al•legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebrará una
matinal flamenca, para despedir
la temporada, el 18 de julio (12
h.) con la actuación, al cante, de
Manolo del Río, y el elenco artístico de la entidad; al baile estará el
cuadro Aires de Málaga, y a la
guitarra, Rafael Orozco.
Lugar: avenida de la Pallaresa, 96.

Rellotge XXI
El Centre de Recursos Infantil i Juvenil Rellotge XXI ha programat
diverses activitats per als joves
durant el mes de juliol. Del dia19
al 23 (de 18 a 20 h), hi haurà un
curs d’introducció a la informàtica
bàsica (preu: 9 €).
Lloc: carrer del Rellotge, 21 .
Telèfon: 93 392 10 46.

Infants sahrauís
!El dia 17 (21.30 h) se celebrarà el

sopar de solidaritat amb el Sàhara,
organitzat per l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí
(ACAPS) amb el suport de l'Ajuntament. Aquest acte serà, alhora,
la benvinguda per als nens i les nenes sahrauís que participen a les
colònies infantils d'estiu. La data

màxima per reservar els tiquets
(tel. 93 468 02 15) és avui, dia 16.
Preu : 6 € (infants) i 10 € (adults).
Lloc: al pati de Can Roig i Torres.
!D’altra banda, el diumenge, 18
de juliol (11 h), centenars d'infants
sahrauís, famílies acollidores i socis i sòcies d'ACAPS faran una
marxa pacífica i solidària, des de la
ronda Sant Pere, cantonada amb el
passeig de Gràcia, fins a la Subdelegació de Govern, amb el lema No
els volem refugiats! Llibertat per al
Poble Sahrauí! Després, tots els
participants es traslladaran al bosc
de la Torre del Rector, a Santa
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), on enguany se celebra la
Festa de les Colònies.

Se commemora el 45è aniversari
de la Revolució Cubana
El Casal d'Amistat amb Cuba ha elaborat un programa d'activitats solidàries amb el poble cubà, amb motiu del 45è aniversari del triomf de la
revolució. Avui, dia 16 (18 h), hi haurà una festa infantil al jardí de Can
Sisteré amb música, jocs d'animació, escenificació de contes i l'actuació
del violinista cubà, Joaquín Peláez. El dia 21 (19.30 h) tindrà lloc a Can
Sisteré una xerrada a càrrec d'Armando Cristóbal, conseller de Cultura
de l'Ambaixada de Cuba a Madrid. El dia 23 hi haurà un acte, a la sala de
plens de l'Ajuntament, amb la presència del cònsol a Barcelona, Luis A.
Quirantes, i l'ambaixadora cubana a Madrid, Isabel Allende. Per últim, el
dia 25 se celebrarà una festa al Mas Fonollar coincidint amb el Día de la
Rebeldía Nacional en Cuba.

HORARI D’ESTIU
DE L’OIAC
Fins al 31 de juliol, de dilluns
a divendres de 8.30 a 14.30 h
Durant el mes d’agost, de
8.30 a 13.30 h
Els dies 1, 2 i 3 de setembre,
de 8.30 a 14.30 h
Tel. 93 462 40 40

GRAMA
RÀDIO
Al teu aire!
Emissora municipal,
107.4 FM

TELÈFON
DE RECOLLIDA
GRATUÏTA
DE MOBLES VELLS
93 385 73 12

Currso
os de
e fo
ormacció
ó ocup
paccio
onal
GRAMEIMPULS, SA obre el període de sol•licituds per a diferents cursos de
formació ocupacional. Els cursos són subvencionats pel SOC i el Fons Social
Europeu. Les persones interessades hauran de fer la inscripció a Grameimpuls,
SA, al carrer de Rafael Casanova, 40. L’horari d'atenció al públic és de dilluns a
divendres de 8 a 15 hores. Es preveu començar entre els mesos de 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 i empleada d'agència
de viatges.
Homes i dones menors de 25 anys, aturats: cambrer de restaurant o 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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