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Valores
andaluces

Campaña
del comercio

El Teatro Sagarra acogerá la clausura
del Circuito de Valores Andaluces.

Unos 500 establecimientos participan en
la campaña de promoción navideña.

L’1 de desembre se celebrarà el Dia Mundial de lluita contra la malaltia

La campanya de prevenció de la
sida busca enguany una major
implicació i complicitat de les dones
Dimecres hi haurà a la plaça de la Vila una carpa amb diversos microtallers
El dimecres 1 de desembre és el Dia
Mundial de la Sida. A les dones estan especialment dirigits els missatges de prevenció d’enguany. El lema “Dóna-li” és quelcom més que
un joc de paraules, ja que amb
aquest eslògan es convida el sexe
femení a prendre la iniciativa i dur
preservatius per evitar la malaltia.
La commemoració del Dia Mundial de la
Sida pretén crear un espai de reflexió per
conscienciar-nos sobre aquest greu problema. Així, l’1 de desembre hi haurà a la
plaça de la Vila una carpa on es lliuraran
fullets informatius, llacets vermells i preservatius. A més, es projectaran anuncis
sobre els mètodes de prevenció de la malaltia i es faran uns microtallers gratuïts
on, en cinc minuts, els participants podran solucionar molts dubtes. Per fer el
taller és necessari un mínim de tres persones. Es pot triar entre sis menús informatius que fan referència a la prevenció, i
així gaudir lliurement del sexe. Són
aquests: què fer i cafè quan l’altre no vol;
on, quan, amb qui i d’on el trec; l’artesania preservativa (posar-lo amb art); quan
l’amor és/va cec; com saber si l’altre ha
pillat el VIH-rus, i manegar-se en el sexe
quan ens acompanya la vergonya.
L'Ajuntament, a través del Servei de Salut
Pública, duu a terme durant tot l’any una
campanya de prevenció de la sida entre
els més joves. Les activitats del dia 1 culminen aquest procés. Entre altres coses,
s’han distribuït pòsters sobre la sida als
centres docents i s’han fet representacions de l’obra de teatre Què sí, vida! Entre els dies 29 de novembre i 3 de desembre es faran intervencions amb joves pels
professionals municipals de planificació
familiar.
Enguany, per primer cop, es repartiran
fullets en àrab i en xinès informant so-

bre la malaltia, com es transmet el virus
i com es pot evitar el contagi.
La Setmana de la Sida al Fondo

any— i Antonio Banderas, ha estat un
dels films que més ha impactat l’opinió
pública mundial sobre la problemàtica
de la sida.

D’altra banda, el Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI celebra la
Setmana de la Sida del 29 de novembre
al 3 de desembre. A llarg de tots
aquests dies es podrà veure l’exposició
“Febre divendres nit” o aprendre a usar
els condons al taller “Repte del preservatiu”. A més, avui dia 26 (18 h) es farà
una xerrada relacionada amb la mostra
a càrrec de l'Equip de Prevenció de les
Drogodependències de l'Ajuntament.
El dia 1 (18 h) es projectarà la pel•lícula Philadelphia . Dirigida per Jonathan
Demme el 1993 i interpretada per Tom
Hank —va obtenir l’Oscar d’aquell

Finalment, el 30 de novembre (18.30 h), a
la sala d’actes del Museu Torre Balldovina, dins del programa Aula de salut segle
XXI, hi haurà una taula rodona amb el títol “Ens agrada fer l’amor des de fa 50
anys”. La presentació anirà a càrrec de la
regidora Dolores Gómez, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Benestar Social i Solidaritat, i hi intervindran tres especialistes de
reconegut prestigi: la metgessa i sexòloga Francisca Molero, l’uròleg de l’hospital de Bellvitge Sergi Pastor i el popular
psicòleg clínic Antoni Bolinches.

L'amor a partir dels 50 anys

El Teatro Sagarra ofrecerá en
Navidad el ballet ‘Cascanueces’
La Companyia de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet-David Campos estrenará los días
28, 29 y 30 de diciembre (21.30 h.) y el 2 de
enero (18 h.) el ballet Cascanueces en el Teatro Sagarra. Este espectáculo ha sido programado para las fiestas navideñas con el objetivo de favorecer la asistencia de las familias.
El Ayuntamiento, para incentivar el conocimiento de la danza clásica, sobre todo entre
los más pequeños, ofrece de forma excepcional y sólo hasta el día 15 de diciembre la oferta de adquirir dos entradas a este espectáculo por el precio de una. El precio de una
localidad es de 15 euros. Quienes deseen
acogerse a esta oferta, pueden adquirir sus
entradas, para cualquiera de los días programados, en las taquillas del teatro en los siguientes horarios: de martes a viernes, de
11.30 a 13.30 horas, y miércoles y viernes, de 16.30 a 19.30 h.

ACTUALITAT
Visita a la Barcelona
del Fòrum

Audiencia pública
sobre las bases del
presupuesto del
Ayuntamiento
El próximo día 2 de diciembre
(19.30 h.) tendrá lugar, en la
Sala de Plens del Ayuntamiento, la audiencia pública informativa sobre las bases del presupuesto
general
del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para el año
2005, de conformidad con el
artículo 27 del Reglamento de
Participación Ciudadana. A esta sesión asistirán los portavoces de los grupos políticos que
forman parte del Equip Municipal de Govern, la regidora de
Participació Ciutadana, los directores de servicios y técnicos
municipales.

El Circuito de Valores Andaluces
acaba con un espectáculo
flamenco en el Teatro Sagarra

E

l 27 de noviembre (21 h.)
tendrá lugar en el Teatro Sagarra
la clausura de la cuarta edición
del Circuito de Valores Andalu-

El Bus de les Professions arriba
el dia 1 a la plaça de la Vila

D
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e l’1 al 9 de desembre estarà a la plaça de la Vila el Bus de
les Professions. Durant aquests
dies, els centres que hagin concertat horari el podran visitar
amb els alumnes de 4t d'ESO;
però, a més, el Bus restarà obert
per a tothom que hi estigui interessat el dijous 2 de desembre,
de17.30 a 19 h. És de gran interès per als alumnes de 4t d'ESO
o de 2n de Batxillerat, i per als
pares i les mares.
El Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, en coordinació amb el XXIV Programa
d'activitats educatives de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, posa a disposició de la
nostra ciutat aquest vehicle singular, articulat i extensible que
pot transformar-se en una aula
de 45 m2.

El Bus porta arreu de Catalunya,
mitjançant les noves tecnologies,
tota la informació sobre les possibilitats que ofereix el sistema
educatiu, principalment la formació professional específica i
els corresponents cicles formatius que es poden estudiar a Catalunya.
Al Bus es troben espais audiovisuals, interactius i d'orientació on
s'informa del futur acadèmic i
professional a tots els alumnes i a
les seves famílies que el visitin.
Per als pares i les mares dels
alumnes, i per a tothom interessat, s'organitza el dijous, 2 de
desembre, a les 18.30 hores a
Can Sisteré la xerrada informativa “Prepara el futur del teu fill o
de la teva filla. Orienta'l”, a càrrec de l'equip d'orientadors del
Bus de les Professions.

ces. Los aficionados podrán disfrutar del espectáculo Amor de
mis entrañas, con las coreografía
de Ana Márquez y la actuación
del grupo Kasiná .
El circuito está organizado por la
FECAC y es una de las mejores
muestras del trabajo de los jóvenes creadores de la cultura andaluza. Sus escenarios son cinco poblaciones catalanas en las que se
han realizado presentaciones de
libros, recitales de poesía, conferencias y tertulias flamencas.

Per al 12 de desembre el Museu
Torre Balldovina ha organitzat
una sortida al matí per conèixer la
Barcelona que ens ha deixat la celebració del Fòrum de les Cultures
2004. Es farà un recorregut pel
nou barri aparegut en aquesta zona de la ciutat, el gran parc (és la
3a plaça més gran del món) i els
nous serveis (depuradores, platges, ports esportius, hotels, centre
de convencions, tram Besòs, etc.),
que han originat tot plegat una
gran transformació urbanística
que avui encara continua. Més informació, al Museu, plaça de Pau
Casals,s/n, tel. 93 385 71 42.

Curs de català
al CNL L'Heura
El CNL L'Heura ha iniciat un curs
semiintensiu de nivell S3, que acabarà a finals de gener. Les persones que tinguin un certificat de nivell o una acreditació per poder
fer el nivell escrit de suficiència 3
(S3), poden passar pel centre (c.
de Rafael Casanova, 85, 3r pis) o
bé trucar al telèfon 93 385 14 61.

SABER

Xerrades sobre el càncer,
prèvies a ‘La Marató’ de TV3
La Fundació de la Marató TV3 i el Departament de Benestar i Família
organitzen les conferències prèvies a La Marató, que enguany tindrà
com a tema el càncer i s'emetrà el 19 de desembre. L'objectiu és recaptar fons per a les investigacions relacionades amb la malaltia. Les
xerrades tenen com a objectiu la sensibilització i mobilització dels ciutadans. A Santa Coloma, les dates, els horaris i els llocs de les conferències són els següents:
!Espai Fundació la Caixa: rambla de Fondo, 27-29, baixos, local 1-6.
Data: dimarts, 30 de novembre, a les 16.30 h.
!Associació de la Gent Gran del Fondo: Centre Cívic del Fondo, carrer
de Wagner,19, baixos. Data: dimecres, 1 de desembre, a les 17 h.
! Associació de Veïns i Grup de Dones de Can Mariner: Centre Cívic
de Can Mariner, carrer de Milà i Fontanals, 14-16. Data: dijous, 2 de
desembre, a les 18 h.
!Club de Jubilats Sant Jordi: avinguda de Dalt dels Banús, 110, baixos
(cantonada amb el carrer d’Irlanda). Data: dimarts, 9 de desembre, a
les 17 h.
!Casa Regional Extremeña: carrer de Sant Ignasi, 34, baixos. Data: divendres, 10 de desembre, a les 19.30 h.
! Associació Espanyola contra el Càncer, Associació de Veïns i Grup
de Dones del Riu Sud, Associació de Fibromiàlgia i ASED: Centre Cívic
del Riu, carrer de Pompeu Fabra, 22-24. Data: dimarts, 14 de desembre, a les 18 h.
!Associació de Veïns del Centre, carrer de la Pedrera, 1. Data: dijous,
16 de desembre, a les 18 h.

ACTUALITAT

Los comercios premiarán la fidelidad de
su clientela durante las fiestas de Navidad
C

erca de 500 establecimientos de Santa Coloma participan
en la campaña de promoción comercial durante las navidades de
este año, con la que se desea fidelizar las compras en la propia
ciudad. La campaña está organizada por la Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma (ACI), con el apoyo del
Ayuntamiento y el patrocinio de
diferentes marcas comerciales y
medios de comunicación.
Un año más, y debido al éxito de
anteriores ediciones, el método
utilizado es el “rasca y gana”.
Así, los comercios participantes
entregarán 200.000 boletos en
los que el cliente deberá rascar
tres casillas. La combinación de
logotipos que aparecen en cada
casilla dará opción a un premio.
El obsequio más destacado será
un coche. Además se repartirán
más de 8.000 euros en vales de
compra de 1 a 100 euros y habrá
obsequios, como paquetes de jamón y botellas de cava. Los establecimientos que participan comenzarán a repartir boletos
entre sus clientes a partir del 1 de
diciembre, finalizando la campaña el 5 de enero.
El objetivo de esta promoción es
premiar la fidelidad de los consu-

midores colomenses, a la vez que
se difunde una imagen conjunta
de la oferta comercial local. Para
reforzar este mensaje se ha diseñado una campaña publicitaria
con anuncios estáticos en la ciudad, en prensa, radio, televisión y
cines. En conjunto, esta campaña
tiene un presupuesto de 82.000
euros; el Ayuntamiento aporta
24.000 euros.

la gestión de las instalaciones
que pagarán los comercios. El
consumo eléctrico corre a cargo
del Ayuntamiento, con un coste
aproximado de 24.000 euros . En
total, serán 14 los tramos de calles o avenidas que se engalanarán para estas fechas.

Campanya de
recollida de material
higiènic per als
sahrauís
Del 29 de novembre al 15 de desembre es durà a terme la campanya de recollida de material higiènic per a la població sahariana
que viu als campaments de refugiats de Tindouf (Algèria).
Les persones que vulguin col•laborar en aquesta iniciativa d’ajut
humanitari, que promou l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, poden fer arribar els
productes d’higiene personal
(sabó, gel i xampú) a aquests
punts de recollida: Casa de la Solidaritat i la Pau (carrer d’Irlanda,
39; tel. 93 466 50 78), Centre Cívic de Can Mariner (carrer de
Milà i Fontanals, 14-16) i escoles
de primària i centres de secundària que col•laboren amb la campanya. El material que es reculli
s’enviarà als campaments en una
caravana solidària que partirà el
proper mes de gener.

LA FOTO

Iluminación navideña
El próximo viernes, día 3, es la fecha prevista para el encendido
de las tradicionales luces de Navidad, en las principales calles y
centros comerciales de Santa Coloma. La ACI se ha encargado de

3

Els nens i les nenes ja poden
inscriure’s a la Cavalcada de Reis
Tots els nens i les nenes que vulguin participar en la Cavalcada de Reis
de 2005 ho poden fer formant part d'una multitudinària estrella que
obrirà el pas de S. M. els Reis d'Orient. Podeu trucar al telèfon 93 385
13 12, de dimarts a divendres, de 17 a 21 h. Us informaran del vestuari, punt de trobada i recorregut. També podeu omplir la butlleta d'inscripció i depositar-la a l’urna “Tu ets l'estrella de la Cavalcada” de l'Oficina d'Informació de l'Ajuntament o a través d'Internet, a la pàgina
www.grame.net.

BREUS
!Excursió a Tàrrega
L’Associació de Veïns del Singuerlín farà el dia 11 una excursió a Montfalcó Murallat i Tàrrega per celebrar una cargolada. El preu és de 28 euros. Més informació, a l’avinguda de Catalunya, 41.

!Gente del Pueblo
Con un vino de honor se celebrará el día 28 (18.30 h.) el XXIII aniversario
de la peña cultural Gente del Pueblo, en el Centre Cívic de Can Franquesa.

El Club Ciclista Colomenc celebra el 75è aniversari. El Club Ciclista Colomenc, l'entitat esportiva degana de Santa Coloma, celebra aquest diumenge el seu 75è aniversari. El dinar anual de l'entitat que aplega als associats comptarà enguany amb la presència dels responsables de la
Federació de Ciclisme. El mateix diumenge, a l'església Major, es farà una
missa (11 h) en homenatge al club. El passat dia 18, membres de l’entitat
encapçalats pel seu president, Joaquim Mora, es van entrevistar amb l’alcalde, Bartomeu Muñoz, i el president de l’IME, Antonio Carmona. A la
imatge, un moment d’aquesta trobada.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
La clonació humana
La doctora Anna Veiga, recentment guardonada amb la
Creu de Sant Jordi de 2004,
impartirà una conferència sota el títol “La clonació humana”, on explicarà quina és la
situació actual en la investigació en aquest camp, les diferències entre clonatge amb
finalitat reproductiva i clonatge amb finalitat terapèutica i
quines poden ser les aplicacions més importants de la
clonació en la medicina del
futur. L'acte tindrà lloc el 2 de
desembre (19.30 h).
Lloc: Biblioteca Can Peixauet.

Sobre les drogues
Fins al 3 de desembre es pot
veure una exposició sobre les
drogues a la Biblioteca del
Singuerlín.
Lloc: avinguda de Francesc
Macià, 132.
Telèfon: 93 391 17 50.

Gastronomia
El Grup de Joves de Singuerlín organitza per demà dissabte, 27 de novembre (18
h), la quarta mostra gastronòmica multicultural als
seus locals. S’hi presentaran
plats originaris de Catalunya,
Espanya, Marroc, Bèlgica,
Ucraïna, Alemanya, etc.
Lloc: carrer de Tarragona, 12.
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Excursión
La Asociación de Jubilados y
Pensionistas de La Guinarde-

Farmàcies
Divendres 26
•D
Plaça de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dissabte 27
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Diumenge 28
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dilluns 29
•D
Av de la Generalitat, 226 / Av. de
Catalunya, 33
Dimarts 30
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dimecres 1
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dijous 2
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell,
67-69
•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.

ra celebrará una excursión
(con lote) a Lloret de Mar los
días 11 y 12 de diciembre.
Precio: 61 euros.
Información: en el casal del
barrio, calle de Milton, 28.
Teléfono: 93 392 56 85.

Aula de la gent gran
“Yukon: 8.000 quilòmetres a
través del país de l’or, del
fred, dels óssos i de les grans
muntanyes”. Aquest és el tema de la propera xerrada de
l’Aula de Difusió Cultural per
a la Gent Gran del Centre Excursionista Puigcastellar, que
tindrà lloc l’1 de desembre
(17.30 hores). El conferenciant serà el metge Joaquim
Monturiol, catedràtic de la
Facultat de Geologia a la Universitat de Barcelona.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Ateneu
Avui divendres 24 de novembre (19.30 h) tindrà lloc el taller de regal, un sopar popular (21.30 h) i el Cabaret
Poètic i Literari (22.30 h) on
tothom és convidat a llegir
una poesia o un text. El dissabte, dia 25, de 20 h a 2 h,
marató de cinema amb la
projecció de Novecento I i II,
de Bernardo Bertolucci, i sopar d'època entre les dues
parts de la pel•lícula. Finalment, el diumenge 26 (11 h),
a la plaça de la Vila, tindrà
lloc la primera visita per la
ciutat de les Matinals de Turisme Social, organitzades
pel grup Democràcia Participativa (ARA!), aquest cop dedicada a “La Santa Coloma
del Pla Popular”. Tots els actes són oberts i gratuïts.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18
(www.ara-santacoloma.com).

Cine-fòrum
L’1 de desembre (17.30 h),
tindrà lloc un cine-fòrum amb

la projecció de la pel•lícula A
mi madre le gustan las mujeres, de Daniela Fejerman i Inés
París. És una producció de
2002 interpretada per Leonor
Watling, Silvia Abascal, María
Pujalte i Rosa Maria Sardà. El
debat posterior comptarà
amb la participació d'una professional de Drac Màgic.
Lloc: Can Sisteré.
Organització: Regidoria de la
Dona en col•laboració amb la
Diputació.

Baile de jubilados
El Casal d’Avis de Can Mariner
celebra un baile hoy viernes,
dia 26 (17 h.).
Lugar: en el centro cívico, Milà
i Fontanals, 14-16.

Café tertulia
El defensor dels Drets de la
Ciutadania, Fernando Oteros,
será el protagonista de un café
tertulia sobre el tema “La defensa del derecho del ciudadano”, que tendrá lugar en la
sede de la Colonia Egabrense
el 2 de diciembre (19 h.).
Lugar: calle de Sicília, 11.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebrará
día 28 (12 h.) una matinal flamenca. Al cante estarán José
Vargas, Kino Gallardo y el
elenco de la casa; al baile, el
cuadro Aires de Málaga, y a la
guitarra, Rafael Orozco.
Lugar: av. de la Pallaresa, 96.
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Participants. Podrà participar-hi qualsevol dona major de
16 anys.
Tema. El tema del concurs és: 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
Obres. El concurs és per a les categories de dibuix, disseny
i fotografia. Només es podran presentar un màxim de tres
cartells per persona. No s'acceptaran cartells que no s'adeqüin a les bases del concurs. Els cartells presentats no
podran haver estat premiats ni publicats prèviament.
Format. El format dels cartells presentats ha de ser de 34cm
x 50cm. Cada cartell ha d'anar muntat sobre un suport rígid. El treball ha d'estar realitzat en dues tintes i hi ha de
constar el lema JORNADES 8 DE MARÇ DE 2005. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA A SANTA COLOMA DE GRAMENET.
Identificació. Les obres s'han de lliurar de manera que sigui impossible veure el cartell. S'haurà de fer constar UN
lema al dors. S'acompanyarà d'un sobre tancat identificat
amb un pseudònim. A l'interior d'aquest hi figurarà el nom
i cognoms, l'adreça, el telèfon i la signatura de l'autora.
Lliurament. Les obres s'hauran d'enviar per correu certificat o portar-les personalment al Departament de la Dona de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Carrer
de Sant Carles núm. 12, entresòl 4t. El termini de presentació finalitzarà, improrrogablement, el dia 17 de gener de
2005.
Jurat. L'elecció del cartell guanyador la decidirà un jurat
format per la presidenta (la regidora de Dona i Igualtat),
la secretària (la cap del Departament de la Dona) i les vocals (una representant de cadascuna de les entitats de dones del municipi, una tècnica del Servei de Premsa, la segona vicepresidenta del Consell de Dones, dues
participants de la Comissió de Treball 8 de març i la responsable de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona o la persona en qui delegui).
Veredicte. El jurat qualificador atorgarà el premi per majoria de vots i vetllarà per l'estricte compliment de les normes del concurs. El seu veredicte serà inapel•lable, i es
farà públic el dia 7 de febrer de 2005, mitjançant el corresponent anunci al tauler d' anuncis de l'Ajuntament.
L'obra guanyadora servirà d'imatge de difusió de les diferents activitats que s'organitzaran a la ciutat amb motiu
de la celebració, el 8 de març de 2005, del Dia Internacional de la Dona, així com d'altres activitats que al llarg de
2005 s'organitzin des de la regidoria de la Dona de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Premis. El 1r premi està dotat amb 601,01 euros bruts, i el
2n premi amb 150,25 euros bruts. L'import dels premis
estarà subjecte a la retenció de l'IRPF. Els premis podran
declarar-se deserts, en el cas que cap de les obres presentades no obtinguin una mínima puntuació.
Exposició. Les obres presentades formaran una exposició,
emmarcada dins dels actes que es faran entorn al 8 de
març de 2005.
Lliurament dels premis. L'acte de proclamació de les guanyadores d'aquest concurs se celebrarà durant el mes de
març de 2005, en el lloc, dia i hora que s'anunciarà oportunament, dins el programa d'actes de la celebració del 8
de març "DIA INTERNACIONAL DE LA DONA".
Devolució d’obres. Les obres no premiades quedaran a
disposició de les autores des del dia 1 al 30 d'abril de 2005,
al Departament de la Dona de l'Ajuntament. Després d'aquest termini l'Ajuntament no és farà responsable de les
obres que no hagin estat retirades.
Notes. El cartell que obtingui el 1r premi passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, qui
en tindrà els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge i farà constar el nom de l'autora.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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El programa Santa Coloma Incloure, cofinançat pel Fons Social Europeu i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i gestionat per Grameimpuls, SA, obre el període de sol•licitud per al curs d'operari de manteniment i reposició de màquines de
begudes. El curs està dirigit a homes i dones de 18 a 40 anys que figurin a l'OTG
com a demandants d'ocupació i amb certificat de discapacitat.
Inscripcions: a Grameimpuls, SA, carrer de Rafael Casanova, 40, de dilluns a dijous
de 8.30 a 14 i de 15 a 17 hores; divendres de 9 a 14 hores.
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