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Premis Ciutat
de Santa Coloma

Els joves
i la salut

Avui divendres s’obre el termini de
presentació de candidatures.

Es posa en marxa un seguit d’activitats
d’educació sanitària als instituts.

Tindrà lloc a la plaça de la Vila al llarg del cap de setmana

La II Mostra d’Entitats posa de
manifest la riquesa i la diversitat
del teixit associatiu colomenc
Hi participaran 57 col·lectius ciutadans que treballen sense ànim de lucre
Posar de manifest la riquesa, la pluralitat i la diversitat de l’associacionisme colomenc. Aquest és el principal objectiu de la II Mostra
d’Entitats, que se celebrarà els propers dies 2 i 3 d’octubre a la plaça
de la Vila.
La II Mostra d’Entitats és una iniciativa
conjunta de la Federació d’Associacions
de Veïns de Santa Coloma de Gramenet
(FAVGRAM) i de l’Ajuntament. Hi tenen
cabuda tots els col•lectius ciutadans sense ànim de lucre, els quals tenen l’ocasió
de donar a conèixer els serveis i les activitats que ofereixen quotidianament.
La Mostra és, doncs, un bon aparador del
teixit social colomenc i una oportunitat
perquè les 57 entitats que hi participen
es coneguin i es relacionin entre elles.
Igual que en la primera edició, l’organització d’aquest esdeveniment ha estat
molt participativa. A més, hi col•laboren
15 establiments comercials de la ciutat.
La II Mostra d’Entitats començarà dissabte, a les 12 del migdia, amb una xerrada
sobre l’habitatge públic a l’estand de la
FAVGRAM i amb l’actuació del grup de
timbals i bombos de la Casa de Aragón.
A les 13 hores tindrà lloc la inauguració
oficial.
El programa
Tallers de tota mena, actuacions musicals i folklòriques, balls de sevillanes i
danses de diverses parts del món completaran el programa de dissabte a la
tarda a l’escenari central.
Cal destacar també una iniciativa molt
especial de la Creu Roja (dissabte, 18 h),
que explicarà a grans i petits el conte La
fada de l’alzheimer.
El grup de pop rock Irakunda, una de les
revelacions del Cortocircuit d’enguany,

Sobre aquestes línies, una instantània de la I Mostra d’Entitats, celebrada l’any passat a la plaça de la
Vila; a sota, el cartell anunciador de la segona edició.

posarà punt i final a la jornada amb un
concert a les 23 h.

Pel que fa a diumenge, des de les 10 del
matí se succeiran les actuacions a l’escenari central. Música de cambra, hip-hop,
recital de guitarra, poesia i cant coral són
alguns dels espectacles de què podran
gaudir els espectadors. A les 21 h, la Colla Vella de Diables tancarà el programa
amb una demostració de les seves habilitats amb el foc.
Les activitats programades per a aquesta
segona edició de la Mostra d’Entitats són
molt variades i originals. Entre altres
propostes, cal destacar les escoles de
futbol i bàsquet que muntarà l’UDA Gramenet, els tallers de la gent gran i dels
esplais i el de l’associació Els Ibers.
La Mostra no és una fira temàtica. Es
tracta, sobretot, d’un esforç per involucrar el major nombre d’entitats possible,
i que els ciutadans tinguin una visió global i de prop de la tasca que aquests
grups duen a terme.

ACTUALITAT
Campanya
d’emergència pels
huracans al Carib
Tota la zona del Carib ha patit una
situació crítica amb successives
tempestes tropicals que han derivat en huracans. L’Ivan, un dels
més devastadors dels últims 10
anys, va afectar de forma important
Cuba, Jamaica i Granada. En
aquestes tres illes hi ha hagut 17
víctimes mortals i milers de damnificats. Més tard, l’huracà Jeane, ha
afectat de manera especialment
dramàtica la República d’Haití.
Fonts de Protecció Civil del país xifren en més de 600 els morts i en
molts més els desapareguts.
Des de Catalunya, hi ha diverses
organitzacions que treballen a la
zona i tenen mitjans i personal per
tal de distribuir i fer arribar l’ajut
humanitari en els pròxims dies i
setmanes. Es pot col•laborar amb
elles fent un ingrés als comptes
bancaris següents:
Creu Roja: 2013 0500 14
0222222252. Intermón Oxfam:
2100 0765 80 0200150258. Veterinaris sense Fronteres: 2100 0478
89 0200206720. Acció contra la
Fam: 2013 1132 86 0200110841.
Fundació Ajuda en Acció: 2100
3215 96 2200213873. Més informació, a departamentsolidaritat@gramenet.diba.es

Matrícules als nous
cursos de l’Escola
d’Idiomes
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L'Escola Oficial d'Idiomes torna a
oferir cursos monogràfics
d'anglès, àrab i francès. Per primera vegada hi ha cursos
d’anglès de nivells més bàsics,
com els d’Aprendre anglès a
travès de jocs o Happy Talk. També n’hi ha de nivells més alts, tan
generals com específics, com
Counterculture o Business English. D'àrab s'ofereixen tres nivells diferents, des de zero fins a
més avançat. El de francès és
d'un nivell avançat.
La matrícula d'aquests cursos és
el 7 d'octubre de 16 a 20 h. Més
informació, al carrer de Victor Hugo, 54-56 (tel. 93 468 53 66 / 70).
! Casa

de Extremadura. El plazo
de inscripciones para la comida
del día de la Hispanidad en la Casa Regional Extremeña está abierto hasta el 10 de octubre. Más información, en la calle de Sant
Ignasi, 34 (tel. 93 386 78 71).

Traslado de la Borsa Jove
d'Habitatge y la Oficina de
Información de los Barrios Sur

A

partir de este lunes, las oficinas de la Borsa Jove d'Habitatge y de Información de los Barrios
Sur trasladan su ubicación a la calle Bruch, 21-23, abandonando el
local que ocupaban en la rambla
del Fondo, 11.
La Borsa Jove d'Habitatge es un
servicio del Consell Comarcal del
Barcelonés y del Ayuntamiento
de Santa Coloma, que ofrece información y asesoramiento sobre el mercado de alquiler. Personal especializado atiende
tanto a los propietarios como a
los jóvenes que deseen acceder
a un piso de alquiler.
En la Oficina de Información de
los Barrios Sur se atienden y gestionan diversas actuaciones urbanísticas y promociones que
afectan a vecinos de los barrios
de Fondo Alt, Raval y Santa Rosa,
como la línea 9 de metro o el
Front Fluvial del Raval.
Las nuevas instalaciones, con una

superficie de 200 m2, acogerán
próximamente un servicio de información y asesoramiento a la
rehabilitación de edificios, una
vez que la Generalitat de Catalunya haya confeccionado el programa de ayudas.
La Borsa Jove está abierta de lunes a jueves, de 9 a 13 y de 16 a
18 horas, y la oficina de la zona
sur, de 8 a 13 y de 15 a 19 h . Los
viernes, el horario es de 9 a 14 h.

Es presenta un llibre
de Joan Margarit

Se celebra la fiesta
del Club Pelotari

Els primers freds és el títol de l’últim treball del poeta Joan Margarit. El llibre es presentarà el 7
d’octubre (20 h) a la Biblioteca
Central, conjuntament amb una
guia de lectura editada per a
l’ocasió. Hi intervindran el mateix
Joan Margarit i la regidora de
Cultura, Montserrat Olivés.

El Club Pelotari celebrará el 2 de
octubre la fiesta anual en sus instalaciones de la plaza de Can Peixauet. Habrá un partido de exhibición de frontenis (17 h.) y otro
de pelota a mano (18 h.) para finalizar con la entrega de trofeos
y un aperitivo. La fiesta está
abierta a socios y simpatizantes.

SABER

Una cursa per la vida
L'Ajuntament, l'Institut Municipal d'Esports i l'Associació Espanyola
Contra el Càncer volen animar-vos a participar en la Cursa per la vida
que tindrà lloc el 17 d'octubre i constituirà l’acte central de la Jornada
de Sensibilització Social contra el Càncer. La cursa començarà a les 10
del matí a les pistes d'atletisme. El recorregut serà molt suau i planer.
Aquesta activitat està oberta a tothom. Només haureu de tenir ganes
de passejar o córrer. Podeu venir amb la família o els amics. Tots els
participants seran obsequiats amb una samarreta i podran optar a diversos lots de regals. Totes les donacions econòmiques es destinaran
al treball per aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones
que pateixen aquesta malaltia i potenciar-ne la investigació.
Més informació i inscripcions a Intersport Massip (Sant Ramon, 3), pistes d'atletisme (Prat de la Riba, s/n) i IME (Rafael Casanova, 85-89).

Obert el termini de
presentació de
candidatures als
Premis Ciutat de
Santa Coloma
Des d'avui, 1 d'octubre, i fins al
dia 29 és obert el termini de presentació de candidatures als Premis Ciutat de Santa Coloma mitjançant una instància que s'ha de
presentar a l'Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana (OIAC). Les
bases d'aquest certamen són a
disposició de tothom que hi estigui interessat a l'esmentada oficina municipal.
Els Premis Ciutat de Santa Coloma són guardons de caràcter vitalici i valoren la tasca continuada en pro de la ciutat, l'activitat
destacada al llarg de l'any i el treball fet en benefici de la promoció
externa de la ciutat. Els guardons
són honorífics i els atorga un jurat presidit per l'alcalde i constituït per altres membres del consistori i set representants de la
societat civil colomenca.
El lliurament dels premis tindrà
lloc el mes de desembre durant
les Festes d'Hivern.

4t cap de setmana
ibèric: noves activitats
al Puig Castellar
Dintre de la celebració del 4t cap
de setmana ibèric de la ruta dels
ibers, el diumenge 3 d'octubre el
Museu Torre Balldovina ha organitzat dues activitats al poblat
ibèric Puig Castellar. A les 12 del
migdia es farà el tradicional recorregut pel jaciment per conèixer les
darreres troballes arqueològiques
fetes en les excavacions del passat
mes de juliol i, a les 13.15 h, els
participants es comunicaran amb
miralls amb el jaciment ibèric de
Ca n'Oliver, de Cerdanyola del
Vallès, i es comprovarà la intervisibilitat entre els dos jaciments de
la ruta dels laietans.
El cap de setmana ibèric és una
proposta per reviure l'època dels
ibers participant en les activitats
que tindran lloc durant el cap de
setmana a tots els jaciments de la
ruta dels Ibers, entre ells, el poblat Puig Castellar.
Més informació, al Museu Torre
Balldovina, telèfon 93 385 71 42.
!Dones del Llatí. Encara hi ha places als cursos d’informàtica, ioga i
manualitats del Grup de Dones
del Llatí (c. de Beethoven, 11-13).

ACTUALITAT
Aprobada la nueva ordenanza
general de limpieza
Todos los grupos municipales votaron a favor

E

l pleno celebrado el pasado
lunes aprobó definitivamente la
ordenanza general de limpieza.
La normativa sustituye a la que
databa de 1993, adaptándola a
las necesidades y contexto actuales. La ordenanza recoge algunas
de las aportaciones y alegaciones
que se han presentado durante el
período de exposición pública. El
texto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales (PSC, ICV-EUiA, CiU y PP).
En la sesión plenaria, varias entidades intervinieron para expresar su disconformidad con algunos de los artículos.
La normativa municipal se ha
adaptado a las leyes generales
que se han ido aprobando en los
últimos años, como la Ley Reguladora de Residuos de la Generalitat. En 2002, además, se puso en
marcha en nuestra ciudad un
nuevo sistema de recogida de basuras, que ha mejorado de la limpieza viaria, tal y como se refleja
en la última encuesta municipal
realizada en junio de este año. En
2003 un 7,8% de los colomenses
consideraban la suciedad como
el principal problema. Este año la
cifra ha bajado al 5,6%.
El objetivo general es conseguir
una ciudad más limpia, y respon-

sabilizar y sensibilizar a los ciudadanos en la implicación de un uso
correcto de los servicios municipales. Otra de las apuestas decididas es facilitar la recogida selectiva de residuos, para el posterior
reciclaje.
Multas
La ordenanza contiene un régimen sancionador. Así, abandonar
residuos o excrementos de animales en la vía pública supone
una multa de 125 €; dejar muebles o trastos viejos, 300 €; colocar carteles o adhesivos en las fachadas, 200 € (900 € en caso de
reincidencia), y mojar la vía pública por el riego de plantas, 30 €. La
normativa establece también un
régimen sancionador para las actividades comerciales y de la construcción. La ordenanza regula la
difusión de publicidad, castiga el
lanzamiento de octavillas y el no
disponer de licencia municipal para ejercer el reparto de publicidad.
El nuevo texto limita la colocación
de pancartas: no se podrán colgar
en los accesos a la ciudad ni en la
plaza de la Vila. El consistorio habilitará unos espacios específicos
para que las entidades y asociaciones puedan ofrecer información
sobre sus actividades.

Es posa en marxa un seguit
d'activitats sobre salut i joves

E

l Servei de Salut Pública i
Consum de l'Ajuntament ha tornat a endegar un seguit d'activitats als centres escolars per informar i orientar als joves en temes
de salut a través del programa de
dinàmica educativa municipal.
L'Ajuntament de Santa Coloma és
pioner en l'educació per a la salut
a les escoles. Fa més de 20 anys
que es realitzen programes específics. Enguany les escoles tenen
diverses opcions, mitjançant crèdits variables, xerrades i altres activitats. L'alimentació sana, la sida, el sexe o les drogues són els
temes que es tracten a les escoles.
El professorat amb el suport dels
tècnics són els encarregats de dur
a terme alguna de les activitats.
D'altra banda, el Centre d'Aten-

ció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'ICS (carrer d'Irlanda, 79)
ofereix els seus serveis als joves
que ho demanen. L'equip municipal de planificació familiar dóna
suport i informació sobre mètodes anticonceptius.
Igualment, el 20 de setembre les
conselleres d'Educació, Marta Cid,
i de Salut, Marina Geli, van presentar el pla “Salut i escola”, amb
la intenció de posar-lo en marxa el
gener de 2005. La voluntat de la
Generalitat és que tots els instituts
puguin tenir un professional sociosanitari que atengui in situ les
demandes dels estudiants. S’hi
preveu la instal•lació de màquines
expenedores de preservatius,
sempre que el Consell Escolar del
centre així ho decideixi.

BREUS
!Visita cultural a la Vall de Núria
La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED), con la colaboración de la Oficina de Benestar i Família de la Generalitat, organiza una visita cultural a la Vall de Núria el 8 de octubre. Más información, en el Centre
Cívic del Riu (Pompeu Fabra, 22-24) y en los teléfonos 93 466 12 94, 93
385 45 60 y 93 392 51 28. ASED celebrará su séptimo aniversario el día 3.

!Formació ocupacional
Aula Cèntric té obert el termini de preinscripció als cursos de formació
ocupacional subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons
Social Europeu. Estan adreçats a dones en l’atur menors de 25 anys. Són
d’administrativa comptable i d’aplicacions informàtiques de gestió. Més
informació, a l’avinguda de la Generalitat, 5, i al telèfon 93 385 64 11.

!Matinal flamenca
La Casa de Málaga (avenida de la Pallaresa, 96) celebra el 3 de octubre
(12 h.) una matinal dedicada al cante y a la copla con artistas de la entidad, invitados de otras entidades y el cuadro de baile Aires de Málaga. A
la guitarra estará Rafael Orozco.

!Dones 11 de Novembre
El Grup de Dones 11 de Novembre posa en marxa un curs d’alfabetització
el 4 d’octubre. Ja iniciats té els de costura, ceràmica russa i català. Més informació, al casal del barri, carrer de Pep Ventura, 1-3 (tel. 93 391 12 27).

!Tallers a l’Estel

L’Estel farà el dia 3 un taller de reiki (primer nivell), i el dia 8, un altre de
perfeccionament del quiromassatge. Més informació, al passatge de Beethoven, 13 (tel. 610 93 50 28).

!Casa de Aragón
Las personas interesadas pueden pasar por la Casa de Aragón para inscribirse en la comida del día del Pilar o adquirir entradas para el festival que tendrá lugar el día 17 en el Sagarra. Los niños, por otra parte, pueden matricularse en el curso de dibujo. Más información, en la calle de Sant Josep, 32.

!Escuela de baloncesto
Se ha abierto el período de inscripción para la nueva Escola de Bàsquet
del Singuerlín, ubicada en la avenida Pallaresa, que iniciará sus actividades este mes. Inscripciones: polideportivo Nou, Jacint Verdaguer 22-24,
martes y jueves, de 17.30 a 19 h. Más información, en los teléfonos 93
466 38 00 i 696 820 639 y en ebgramenet@hotmail.com.

!Danza del vientre
La Asociación de Vecinos de Singuerlín hace un curso de danza del vientre los miércoles por la noche. Más información, en la avenida de Catalunya, 41 (tel. 93 391 71 10), de 16 a 21 h.

3

QUÈ FEM? / ON ANEM?
Cine

Bailes de salón

Machuca, de Andrés Wood, es la
película que inaugura hoy 1 de
octubre (22 h.) el nuevo ciclo del
Cine Club Imatges. La historia
transcurre en 1973 en Chile. Dos
niños viven en Santiago, uno en
un barrio acomodado y el otro en
un humilde poblado, a pocas
manzanas de distancia.
Lugar: Teatro Sagarra.
Precio: 3 euros.

La Casa de Aragón Virgen del Pilar comienza el 2 de octubre las
clases de bailes de salón por parejas y de ritmos latinos.
Horario: de 19 a 21 h.
Lugar: calle de Sant Josep, 32.

Tardes culturals al CEP
Dins de l’Aula de Difusió Cultural
per a la Gent Gran, el dia 6 (17.30
h) hi haurà una conferència sobre
el “Tapís de la creació” a càrrec
de l’historiador Jaume Crosses.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Cursos en el barrio Llatí
La Asociación de Vecinos del Llatí
organiza cursos de yoga, tai-chi
y bailes de salón.
Inscripciones: de 18 a 21 horas,
en la calle de Beethoven, 11-13.
Teléfono: 93 391 75 21.

Activitats al Centre
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Lugar: Museu Torre Balldovina.
Teléfono: 93 391 03 55.

Teatre infantil

L’Associació de Veïns del Centre
fa diverses activitats: gimnàstica
per a la gent gran, sevillanes,
aeròbic, balls de saló, ioga i tai-txi.
Informació: carrer de la Pedrera, 1.
Telèfon: 93 392 26 26.

Quan siguis petit, papa...! Aquest
és el títol de la primera funció de
teatre infantil de la tardor, que
posarà en escena Suc de Ruc el
dia 3 (12 h).
Lloc: Teatre Sagarra.
Preu: 3 euros.

Cursos en La Guinardera

Actividades deportivas

El Grup de Dones de la Guinardera ha programado cursos de marquetería, estampación y cuadros
tridimensionales. Las personas
que lo deseen pueden inscribirse
también en el grupo que confecciona los trajes de carnaval.
Información: Milton, 28.

La asociación Esport i Salut ha iniciado un curso de yoga (martes y
jueves, mañana y tarde, Casal de
Can Mariner) y tai-chi (martes y
jueves, de 11 a 12, y lunes y jueves,
de 20 a 21, polideportivo Nou).
También imparte clases de aeróbic, steps y latin dance en el polideportivo Nou en grupos de dos o tres
días a la semana (mañana y tarde).
Información e inscripciones: polideportivo Nou, calle de Jacint
Verdaguer, 22-24.
Teléfono: 93 386 76 08 .

Relajación
La Asociación Catalana de la Dona inicia el día 7 (15.15 h) un curso de relajación, que será impartido por Ramon Menal, autor de
varios libros sobre este tema.

Farmàcies
Divendres 1
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dissabte 2
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Diumenge 3
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dilluns 4
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dimarts 5
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dimecres 6
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dijous 7
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
•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.

Velada flamenca
El centro cultural Raíces del Sur celebrará el 2 de octubre (22 h.) una
velada flamenca. Al cante estarán

Pilar Fernández, Emilio Requena y
Pilar Carrión; el baile lo protagonizarán Embrujo (Centro Cultural
Harmonía), Maribel Gallego y su
cuadro Quebrantos y Melani; a la
guitarra estará Rafael Orozco.
Lugar: calle de Menorca, s/n.

Casal de la Guinardera
El Casal de la Guinardera ofrece
clases de alfabetización (lunes y
martes de 16 a 17.30 horas) y de
sevillanas (lunes y jueves de 19 a
20 h.).
Inscripciones: calle de Milton, 28,
de 18 a 20 horas en el primer caso, y de 19 a 20 h., en el segundo.

Excursión a Calella
El Casal d’Avis de la Guinardera hace una excursión a Calella los días
16 y 17 de octubre (precio: 53 €).
Teléfonos: 93 391 17 29 y 93 468
32 03.

Entomologia
El Centre d’Estudis de la Natura inicia el 5 d’octubre un curs dedicat a
l’estudi dels insectes. Les classes
tindran lloc els dimarts i els dijous
de 19 a 20.30 h (preu: 5 €).
Lloc: carrer de Sant Josep Oriol, 5.

Audiencia pública sobre
ordenanzas y precios públicos
El próximo 8 de octubre, a las 19.30 horas, tendrá lugar, en la sala de
plenos de esta corporación, la audiencia pública informativa sobre las
ordenanzas y precios públicos del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet para el año 2005, de conformidad con el artículo 27 del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. A esta sesión asistirán los
portavoces de los grupos políticos que forman parte del Equipo Municipal de Gobierno, la concejala ponente de Participación Ciudadana,
los directores de servicios y técnicos municipales.

Yoga
El Centro de Cultura Popular del
Fondo imparte clases de yoga y
relajación.
Horario: lunes y miércoles, de
16.30 a 17.30, martes y jueves,
de 19.30 a 20.30 o viernes, de 21
a 22 h.
Lugar: calle de Dalmau, 25.

La Guineu
L'esplai La Guineu comença les
seves activitats, adreçades a infants a partir de 6 anys d'edat, el
dissabte 2 d'octubre (10.30 h).
Lloc: Casal de la Guinardera, carrer de Milton, 28.

Ateneu
Avui, 1 d'octubre (20 h), tindrà
lloc la primera assemblea general del nou curs i, tot seguit, un
sopar. Diumenge, 3 d'octubre, el
Cabàs organitza una sortida matinal per conèixer les zones boscoses del municipi, guiats per Pep
Palacio; l'excursió acaba amb un
dinar a la font de l'Alzina. La cita
per a les persones interessades
és a les 10 h a l'Ateneu o a les 11
h al berenador de la font. Cal portar dinar.
Informació: c. de Santa Rosa, 18.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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%

