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Pla d’acció
cultural

La seguretat
i el Nadal

El PAC es presentarà el 14 de desembre
al Museu Torre Balldovina.

Consells dels Mossos i de la Policia Local
per a aquestes festes de Nadal.

Avui comença la Fira de l’Arbre i en breu s’obrirà el Pessebre del Raval

El lliurament dels Premis Ciutat de
Santa Coloma i el concert de Martirio,
fites destacades de les Festes d’Hivern
El dia 12 es clourà el programa d’actes del 50è aniversari del Patronat Pro Aplec
Al llarg del mes de desembre, i en
un ambient típicament nadalenc, se
celebren les Festes d’Hivern. Entre
els actes més destacats de la propera quinzena destaquen el concert
de la popular cantant de coples,
Martirio, i el lliurament dels Premis
Ciutat de Santa Coloma.
Avui s’instal•la al barri del Fondo la Fira
de l’Arbre, inici de les Festes d’Hivern que
acabaran amb la tradicional Cavalcada
de Reis.
El dia 10 (19.30 h) tindrà lloc un altre acte
indispensable en aquesta programació, la
inauguració de la vuitena edició del Pessebre del Raval, que estarà a la Biblioteca Can
Peixauet fins al 5 de gener. Organitzat per
l’associació de veïns del barri, ofereix un
atractiu itinerari a través de maquetes de
les masies antigues i els edificis representatius de Santa Coloma. Amb el lema Fem
néixer l’esperança per a tothom, s’hi barregen els elements propis d’un pessebre
tradicional amb una narració especialment
pensada per als més petits, que treballa temes universals com ara la convivència, el

respecte del medi ambient o la pau.
El dissabte 11 (22 h), la popular cantant
Martirio oferirà un concert al Teatre Sagarra. Acompanyada de Raül Rodríguez a la
guitarra i de Jesús Lavilla al piano, Martirio
presentarà un repertori extret del seu disc
Mucho corazón, una excel•lent fusió de
jazz, flamenc, fado i música del Carib, que
tanca la seva trilogia precedida per Flor de
piel i Coplas de madrugá.
El dia 12 (12 h) se celebrarà a la plaça de
la Vila l’acte de cloenda del 50è aniversari

del Patronat Pro Aplec, amb la descoberta
d’una placa commemorativa i amb una
audició de sardanes a càrrec de la cobla
Premià. Alhora, hi haurà una funció de teatre infantil al Sagarra. Suc de Ruc presentarà Quan siguis petit papa!
Els dies 14 i 15 se celebrarà la festa infantil
d’hivern a les biblioteques del Singuerlín
(18.30 h) i Can Peixauet (18 h), i el dia 16
(18) hi haurà contes dibuixats a la Biblioteca Central.
Finalment, el dia 15 (20 h) es lliuraran, al
Teatre Sagarra, els Premis Ciutat de Santa
Coloma, que són bianuals. Els guardonats
són, per a la categoria A (labor continuada en pro de la ciutat), Alfons Martínez i
Esteve, un veterà del Centre Excursionista
Puigcastellar; per a la categoria B (activitat destacada al llarg de l’any), el Centre
Obert Rialles, per la seva tasca pedagògica amb els nens, i per a la categoria C
(promoció externa de la ciutat), el grup de
teatre Carro de Baco. Dins la categoria A
es va acordar també una menció especial
a Francisca López Caballero i a Josep Zamora Guiu i a la categoria B, a l'associació Els Ibers de Santa Coloma.

Tradició i cultura
La nostra Festa Major d'Hivern i la de Nadal
estan intrínsecament unides per molts anys
de tradició. No s'entendrien l'una sense l'altra. Els actes que programem en aquestes
dates barregen cultura i costums amb valors
com la solidaritat, la pau i la convivència que
mai no ens cansarem de reivindicar.
El programa és, doncs, un bon reflex del context nadalenc: hi trobareu, entre moltes altres propostes, els espectacles dels artistes Martirio i Albert Pla; el ballet Trencanous, que estrenarà la
Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet-David Campos; les poesies de la desena edició dels Jocs Florals; l'emoció
del lliurament dels Premis Ciutat de Santa Coloma o la il•lusió de

la mainada a la Cavalcada de Reis.
La Festa d'Hivern, que és la nostra festa popular més antiga, té
aquesta doble vessant que la fa més entranyable, més estimada. És
la festa dels infants, però també la del jovent i de la gent gran.
Tothom pot trobar-hi el seu espai, ja que esdevé un marc idoni per
comunicar-nos i desitjar-nos el millor per un any nou que comença.
Vull animar-vos a participar-hi i a gaudir d'una programació
que suma qualitat i sensibilitat, un programa d'actes que ens retroba amb l'escalfor de la llar i amb la calidesa que només proporcionen les relacions humanes.
Bartomeu Muñoz i Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

ACTUALITAT
Hoy se abre al público
el ‘súper’ del mercado
de Singuerlín
Hoy, 3 de diciembre, se abre al público el supermercado de la cadena Consum que forma parte de las
nuevas instalaciones del mercado
municipal de Singuerlín. El súper
estará abierto de lunes a sábado,
de 9 a 21.30 h. Las paradas del
mercado abren los lunes de 8 a
14; los martes, miércoles y jueves,
de 8 a 14 y de 16.30 a 20; los viernes, de 7 a 20, y los sábados de 7 a
15 h. Con la apertura del súper y
la ampliación de horarios se cumple una nueva etapa de la modernización del mercado municipal.

Felicitacions al campió
del món de billar

El president de l’IME, Antonio Carmona, i l’alcalde Bartomeu Muñoz van felicitar
el campió de billar, Dani Sánchez, que apareix al centre de la imatge.

El 30 de novembre, l'alcalde, Bartomeu Muñoz, va rebre el campió
del món de billar a tres bandes, el
colomenc Dani Sánchez. Aquest
esportista és el número 1 del rànquing mundial, campió de la Copa
del Món assolida a Amberes el mes
de setembre, bronze a l'europeu
de Turquia i actual campió d'Espanya. Dani Sánchez serà en breu
el protagonista del programa de
TV3, Nadal a tres bandes. L’alcalde el va felicitar pels seus èxits.

El Pla d’acció cultural fa les primeres passes

Acord de FTC Santa
Coloma amb la
Fundació ‘La Caixa’

Aquest projecte, obert i participatiu, es presentarà el dia 14 al Museu

La Fundació Tallers de Catalunya
va signar el 25 de novembre un
acord amb la Fundació “La Caixa”
per un import de 20.000 €, quantitat que es destinarà al cobriment
de la terrassa annexa al menjador
de l'entitat. La Fundació Tallers de
Catalunya té com a finalitat promoure, potenciar i vetllar per una
plena integració laboral i social de
les persones amb discapacitat. Cal
recordar que els seus locals estan
al carrer dels Almogàvers, 18.

l dia 14 (20 h) tindrà lloc al
Museu Torre Balldovina el primer
acte del Pla d’acció cultural (PAC).
En plenes Festes d’Hivern s’enceta
un procés obert i participatiu, on
els ciutadans tindran l’oportunitat
de dir-hi la seva. Des d’ara i fins a
l’estiu, tots els implicats en el desenvolupament cultural de la ciutat —administració, entitats, creadors, emprenedors i usuaris—
treballaran plegats a la recerca de
nous plantejaments.
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El PAC pretén assolir aquests objectius: analitzar la realitat actual i
futura de la cultura a Santa Coloma; elaborar el mapa de propostes culturals que cal desenvolupar; aconseguir la participació i la
corresponsabilitat del conjunt dels
agents que intervenen en aquest
sector; definir els espais i mecanismes de debat, coordinació i cooperació; establir mecanismes de
planificació, gestió i avaluació de
l'acció cultural i emmarcar les polítiques culturals locals en el context metropolità.
Aquesta proposta de treball, coordinada pel Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de

Barcelona, implicarà tots els sectors i agents culturals de la ciutat, i
comptarà amb el suport extern
necessari per facilitar la comunicació i l'intercanvi de tots.
A l’acte de presentació de l’anomenada fase de diagnòstic del
PAC del proper dia 14, intervindrà
el filòsof Josep Ramoneda, que
pronunciarà la conferència “Cultura i ciutat”. També hi parlaran
Carles Ruiz, diputat president de
l’Àrea de Cultura, i l’alcalde, Bartomeu Muñoz.
El PAC és fruit de l'adhesió de
l'Ajuntament colomec a l'Agenda
21 de la Cultura, juntament amb
altres ciutats del món.

SABER
Control de la població de coloms

Caravana solidària. La plaça de la Vila de Santa Coloma va ser, el passat
divendres 26 de novembre, el punt de sortida de tres vehicles que participen enguany a la Caravana Solidària a l'Àfrica Occidental. El comboi
recorrerà més de 6.000 km a través del Marroc, Mauritània, Senegal i
Gàmbia amb material divers d'ajut humanitari recollit per ONG catalanes, i que servirà per donar suport a projectes de cooperació internacional en aquests països nordafricans. L'associació colomenca Amics i Amigues de Diabugu Batapha, que col•labora amb una població gambiana,
participa en aquesta caravana per segon any consecutiu.

La presència desmesurada dels coloms a les ciutats pot provocar riscos per a la salut pública. Una població petita i controlada no és negativa, ja que representen una part de la natura a les ciutats. El problema
apareix quan trobem diverses colònies de coloms i se'ls alimenta sense cap tipus de control. Aquest fet acompanyat per la falta de depredadors pot produir autèntiques plagues. És per aquest motiu que és
del tot aconsellable no donar de menjar els coloms.
L'aliment que reben —normalment pa— només els omple i no els
aporta els nutrients idonis per la qual cosa emmalalteixen, amb el
conseqüent risc per a les persones. Si no els en donem, ells mateixos
buscaran el seu aliment als camps, fora de la ciutat. Així s'establiran
colònies més petites, però més sanes.
Les captures periòdiques de coloms mantenen la població més sana i
l'entorn urbanístic més net i higiènic. El departament municipal de
Prevenció de la Zoonosi i Protecció dels Animals ha portat a terme durant el mes de novembre una campanya de recollida de coloms. Una
empresa especialitzada ha retirat 650 exemplars de diferents punts
de la ciutat.

ACTUALITAT
Calle de Irlanda: finalizan
las obras del aparcamiento

E

n los próximos días se entregarán las plazas
del aparcamiento
subterráneo de la
calle de Irlanda. La
empresa municipal Gramepark,
promotora de la
obra, ha finalizado
los trabajos antes
del tiempo previsto. Esto ha sido posible gracias a la
técnica constructiva empleada, que
permite el desarrollo simultáneo
de los trabajos tanto en el exterior como en el interior.
Durante estos días los operarios
ultiman los detalles en el interior
del aparcamiento que cuenta con
215 plazas distribuidas en dos
plantas. El parking ocupa el subsuelo de la calle de Irlanda, desde la calle de Mn. Jacint Verdaguer hasta la rambla de Sant
Sebastià. La superficie ha sido totalmente renovada con nuevo
pavimento, aceras y mobiliario
urbano. El acceso de los vehículos se realiza desde la calle de Mn.
Jacint Verdaguer, mientras que la
salida está en el extremo superior. A lo largo del aparcamiento
se han distribuido tres accesos
para los usuarios con ascensor.
Además de la técnica constructiva, las obras se dividieron en dos
fases para minimizar el impacto
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negativo de las obras. El Ayuntamiento se había comprometido a
dejar la calle terminada para la
campaña navideña. Finalmente,
el compromiso se ha adelantado
más de un mes.
El alcalde, Bartomeu Muñoz, visitará la zona el próximo 15 de diciembre para comprobar el estado final de la obra. El coste de este
aparcamiento y de la urbanización exterior asciende a
3.890.000 euros.
La finalización del aparcamiento
de la calle Irlanda permitirá el inicio de las obras de urbanización
del último tramo de la rambla de
Sant Sebastià, entre la calle Sant
Silvestre y la plaza de la Vila. En
este tramo también se construirá
otro parking subterráneo de 300
plazas, la mitad de estas en rotación. El día previsto para el inicio
es el 10 de enero.

Arriben subvencions pel foment
de l'ocupació i de l’economia

L

'Ajuntament de Santa Coloma rebrà de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya sengles aportacions
econòmiques per promoure l'activitat econòmica i fomentar l'ocupació. Aquests fons els gestiona
l'empresa
municipal
Grameimpuls S.A. que els destina
a diversos projectes.
La setmana passada, el Consell
Comarcal del Barcelonès i la Diputació de Barcelona van signar
el pacte territorial per a la promoció econòmica i l'ocupació del
Barcelonès Nord. Aquest és el
quart conveni que signen aques-

Mossos y Policía Local
patrullan juntos en diciembre
para reforzar la seguridad

tes institucions i del qual es beneficiaran Santa Coloma, Badalona,
Sant Adrià de Besòs i el propi
consell comarcal. La xifra global
de la transferència de la Diputació al Consell és de gairebé
500.000 €. Santa Coloma, amb
176.000 €, és la ciutat que més
rebrà. Dintre dels pactes territorials amb la Generalitat, la nostra
ciutat en rebrà també 358.000 €.
Aquestes aportacions estan destinades a diferents projectes com
la millora dels itineraris ocupacionals, la igualtat de l'accés a
l'ocupació o el suport a la creació
de noves empreses.

esde el 1 de diciembre,
agentes de la Policía Local y de la
comisaría de los Mossos d'Esquadra de nuestra ciudad realizan patrullas conjuntas y a pie para reforzar la seguridad ciudadana en
las zonas comerciales. El objetivo
es ampliar la vigilancia policial y
mejorar la intervención en caso
necesario en una época especialmente propicia a las compras.
Esta es la primera vez que efectivos de ambos cuerpos de seguridad trabajan en la vía pública mediante patrullas mixtas. Hay que
recordar que los Mossos d'Esquadra iniciaron su trabajo en Santa
Coloma en octubre del año pasado. Desde entonces, han sido muchas las actuaciones que han llevado a cabo de forma coordinada

con la Policía Local, con un balance muy positivo por parte de la Junta Local de Seguridad de la ciudad.
Esta campaña se complementa
con el acercamiento de los servicios de atención e información policial mediante dos oficinas móviles de atención ciudadana. Una
está situada en la plaza de la Vila
(abierta de lunes a viernes de 8 a
14 y de 17 a 21 h.) y otra en la plaza del Rellotge (abierta todos los
días de 10 a 14 y de 16 a 21 h.). En
estos puntos se ofrecerá amplia información sobre las medidas que
cabe adoptar para hacer las compras durante estas fiestas, normas
básicas para el uso de las tarjetas
de crédito o los cajeros automáticos. Y también la forma adecuada
para la presentación de denuncias.

BREUS
!Calendari de les dones

El dia 16 (18 h) tindrà lloc al Museu la presentació del calendari Les dones
fem ciutat, que edita l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Hi intervindrà Rosa Barenys, que va ser regidora i parlamentària a les primeres
legislatures, i ha estat l’autora de les imatges que il•lustren la publicació.

!Partit en record d'Alfons Gironès
El passat 12 de maig va morir Alfons Gironès i Samaniego, exjugador
del CB Santa Coloma i del CB Manent. En record seu, companys dels
seus antics equips organitzen un partit de bàsquet el diumenge 12 de
desembre (17.30 h), al pavelló de Can Sisteré.

!Aula de la gent gran
“El budisme” és el títol de l’última xerrada d’aquest trimestre de l’Aula
de Difusió Cultural per a la Gent Gran del CEP, que tindrà lloc al Museu
Torre Balldovina el 15 de desembre (17.30 h). La conferenciant serà Raquel Bouso, professora de la Univesritat Pompeu Fabra.

!Cursos en el barrio del Riu

La Asociación de Vecinos del Riu organiza cursos de yoga, tai-chi, danza
del vientre y bailes de salón en el centro cívico del barrio. Más información e inscripciones, en la calle de Pompeu Fabra, 22-24 (tardes).

!Concert de Nadal de Musicaula
El dia 9 (18 h) se celebrarà al Teatre Sagarra el concert de Nadal que
protagonitzen els alumnes de l’escola de música Musicaula.

An
nun
nci
Aprovat inicialment per acord del Ple Municipal de 3 de novembre de 2004, el Reglament dels
serveis d'atenció domiciliària de Santa Coloma de Gramenet, s'exposa al públic per un termini
de 30 dies a efectes d'informació pública i audiència als interessats i interessades per tal que
puguin presentar reclamacions, al•legacions i suggeriments si es considera oportú, entenentse aprovat de manera definitiva en el cas que no se’n produeixi cap.
Objecte: aprovar el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de Santa Coloma de Gramenet.
L'esmentat reglament, així com la resta de la documentació, es poden examinar a l'Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat, situada a la primera planta de l'Ajuntament (plaça de la Vila,
1), de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, telèfon 93 462 40 63.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Cortocircuit 2005
Els músics i les bandes de la ciutat
tenen de termini fins al 14 de gener de 2005 per fer les sol•licituds
per participar en el Cortocircuit
05, el circuit de música independent. Amb la fitxa d'inscripció cal
adjuntar un dossier del grup, una
fotografia i una maqueta amb, almenys, tres temes.
Informació: Centre de Creació
Molinet (parc del Molinet), avinguda de Mn. Pons i Rabadà, s/n,
en horari de tarda.
Telèfon: 93 466 54 49.

Casal d’hivern
El Centre Infantil i Juvenil Rellotge
XXI farà un casal d'hivern els dies
23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 3, 4 i 5 de gener. Hi
haurà tallers, jocs, ludoteca, Internet i sortides per gaudir de les
vacances.
Horari: de 9 a 13.30 h.
Preu: 50 €.
Inscripcions: ja és obert el termini
al carrer del Rellotge, 21, al telèfon
93 392 10 46 o per correu electrònic (rellotgexxi@yahoo.es).

Amnistia Internacional
El grup colomenc d’Aministia Internacional celebrarà el Dia Inter-

Farmàcies
4

•Divendres 3
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dissabte 4
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Diumenge 5
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Dilluns 6
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dimarts 7
•D
Passatge Caralt, 19 / Perú, 28
Dimecres 8
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dijous 9
•D
Florència, 45 / Av. Generalitat, 131
Divendres 10
•D
Amèrica, 2 / Rosselles, 31
Dissabte 11
•D
Joan V. Escalas, 7 / Còrdova, 47
Diumenge 12
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dilluns 13
•D
Rbla. Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dimarts 14
•D
Mn . Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dimecres 15
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Plaça de la
Vila, 3
Dijous 16
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
•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.

Firra de
e l’Arrbrre

ofòrum el dia 12 (17.30 h) amb la
projecció de l’últim èxit de taquilla de l’actriu Julia Roberts, La
sonrisa de Monalisa.
Lloc: carrer Nou, 4.

Conferència
El dia 14 (20 h) tindrà lloc una
conferència sobre “Alimentació i
salut”, que impartirà el metge Roger Garcia.
Lloc: Biblioteca Central.
nacional dels Drets Humans i el
primer aniversari del grup d'AI
Santa Coloma, el dia 10 (20 h).
Lloc: Casa de la Solidaritat i la Pau,
carrer d’Irlanda, 39.

Monitores y bailes
!La asociación Esport i Salut necesita monitores de educación física para las actividades de gimnasia de mantenimiento (adultos
y tercera edad) e infantiles (fútbol
sala, baloncesto, psicomotricidad,
aeróbic, etc.).
Información: los interesados pueden presentar el curriculum en el
polideportivo Nou,calle de Mn.
Jacint Verdaguer, 22-24 (teléfono
93 386 76 08 ).
!Por otra parte, la entidad organiza, a partir de enero y hasta el
mes de junio, un curso de bailes
de salón ( paso doble, tango, vals,
cha-cha-cha, fox, rumba, bolero,
etc.) en el polideportivo Nou los
martes de 20 a 21'30 h.

Videofòrum
L’Àrea Cultural Oriol farà un vide-

Fòrum-Grama
Dimarts14 de desembre (20 h)
tindrà lloc una trobada informativa sobre la situació actual de la
revista Fòrum-Grama, en què es
presentaran els nous projectes
per al 2005.
Lloc: seu del Centre Excursionista
Puigcastellar (carrer de Sant Josep, 20).

Curso de pintura
El Casal d’Avis de Can Mariner
hace un curso de pintura al óleo
los lunes y miércoles, de 19 a 21 h.
Inscripciones: calle de Milà i Fontanals, 14-16.

Flamenco
Raíces del Sur celebra el día 4 (22
h.) una velada flamenca con la visita del Ballet Esencia. Al cante estarán Vanessa, Quino Gallardo,
Mari Caballero, Manolo de Fregenal, Pilar Fernández y el Coro Raíces del Sur; a la guitarra, Justo
Fernández, y al baile, Melani.
Lugar: calle de Menorca, s/n.

El Teatre Sagarra oferirà al
Nadal el ballet ‘Trencaonus’
La Companyia de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet-David Campos estrenarà els dies
28, 29 i 30 de desembre (21.30 h) i el 2 de
gener (18 h) el ballet Trencanous al Teatre
Sagarra. Aquest espectacle ha estat programat per a les festes nadalenques amb l’objectiu d’afavorir l’assistència de les famílies.
L’Ajuntament, per incentivar el coneixement de la dansa clàssica, sobretot entre els
més petits, ofereix de manera excepcional i
només fins al dia 15 de desembre l’oferta de adquirir dues entrades
per a aquest espectacle al preu d’una. El preu d’una localitat és de 15
euros. Qui desitgi acollir-se a aquesta oferta, pot adquirir les seves localitats, per a qualsevol dels dies programats, a les taquilles del teatre
en aquests horaris: de dimarts a divendres, de 11.30 a 13.30 hores, i
dimecres i divendres, de 16.30 a 19.30 h.

La Fira de l'Arbre se celebrarà del 3 al 24
de desembre, ambdós inclosos, a la plaça
del Rellotge. Els productes que es podran
vendre en aquesta Fira seran únicament
els següents:
!Arbres de Nadal (totes les varietats permeses).
! Verd nadalenc (molsa, ponsèties, vesc,
etc.).
!Figures de pessebre.
!Adornaments (boles, garlandes, targetes de felicitació).
Les sol•licituds es presentaran a l’Oficina
d'Informació i d'Atenció al Ciutadà, mitjançant una instància. S'hi han de fer constar, com a mínim, les dades relatives a:
!Nom i cognoms del titular de l'activitat.
!Domicili i telèfon.
!Nombre de metres que se sol•liciten.
!Descripció dels productes que s’hi vendran (poden adjuntar-se fotografies).
!Altres mèrits.
La documentació que s'ha d'adjuntar és la
següent:
!Fotocòpia del DNI i en cas d'estrangers,
permís de residència i de treball.
! J ustificant d'estar al corrent del pagament de la cotització de la Seguretat Social.
!Fotocòpies del carnet d'artesà, en cas de
venda d'artesania manual, i del carnet de
manipulador d'aliments, en cas de venda
de llaminadures.
!Certificació que acrediti estar al corrent
del pagament de les exaccions municipals.
A l’efecte de la selecció, l'Ajuntament valorarà la documentació aportada i els següents mèrits:
—Viure al municipi.
—Tenir taller propi.
—Fer artesania amb mètodes de base tradicional.
—Que sigui possible, durant la Fira, treballar de cara al públic.
—Haver participat favorablement en les fires anteriors.
Les sol•licituds de venda ja presentades
s'han de regularitzar dins del termini de
presentació de les instàncies, amb els requisits esmentats, a fi de tramitar-les.
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Per acord de l’Ajuntament, s'obre la convocatòria de presentació de sol•licituds de subvencions municipals per a projectes de cooperació al desenvolupament i activitats de
sensibilització corresponents a l'any 2004.
Les sol•licituds es poden presentar del 3 de
desembre de 2004 al 3 de gener de 2005,
ambdós inclosos, a l'Oficina d'Informació i
Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en horari de dilluns
a dijous de 8.30 a 18 hores, i els divendres
de 8.30 a 15 h ( telèfon 93 462 40 40).
Per a qualsevol consulta sobre l'expedient,
podeu adreçar-vos a l'Àrea de Benestar i
Solidaritat, situada a la segona planta de
l'Ajuntament, o al telèfon 93 462 40 63.
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