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El nou pàrquing
de la rambla

Més oferta de
català a la ciutat

Les obres començaran el gener i provocaran
canvis al trànsit pel centre de la ciutat.

Presentat l’estudi Ofercat corresponent a
l’any 2003.

Santa Coloma acomiada l’any amb la festa patronal
i rep el 2005 amb una espectacular cavalcada
Per primer cop, els nens podran deixar les seves cartes als missatgers dels Reis el dia 5 a la tarda
El 31 de desembre no és només l’últim
dia de l’any, és també la festa de la patrona, Santa Coloma, i el dia més especial de les Festes d’Hivern. A les 11 h hi
haurà una xocolatada al carrer Major,
organitzada pels comerciants de la zona, i un ofici religiós a l’església Major; a
les 12 h, una audició de sardanes, al mateix carrer, amb la cobla Contemporània,
organitzada pel Patronat Pro Aplec.
Les colles tradicionals catalanes s’encarreguen dels actes de la
tarda. A les 18.30 h es farà una passejada infantil de pirotècnica
amb el drac Blai, que sortirà de la plaça d’Ernest Lluch; a les

19.30 h, la cercavila de Festa Major, la sortida de la qual serà la
plaça de l’Església, i a les 20 h, el correfoc, que anirà des de la
plaça d’Ernest Lluch fins al jardí de Can Sisteré.
El 5 de gener és el gran dia dels infants. De 16 a 17 h, els missatgers de S.M. els Reis d’Orient recolliran les cartes de tots els
nens a les pistes d’atletisme, i en aquest mateix punt, a les17.30
h, està prevista l’arribada dels Reis Mags en helicòpter.
A les 18 h començarà la cavalcada. El punt de partida és avinguda de Catalunya, cantonada amb el carrer del Singuerlín.
L’itinerari posterior serà el següent: c. del Singuerlín, av. d’Anselm de Riu, av. de Francesc Macià, av. de Santa Coloma, benzinera de Santa Rosa, av. dels Banús, c. d’Irlanda, rbla. de Sant Sebastià i pl. de la Vila.

ACTUALITAT
El ballet ‘Cascanueces’
se estrena el día 28
en el Teatro Sagarra
El Cascanueces es una de las obras más esperadas cuando se acerca la Navidad. El director y el coreógrafo David Campos ha diseñado un espectáculo con muchos referentes
clásicos de este ballet, pero haciendo una revisión conceptual de la obra, un esfuerzo para acercarla a nuestros días. La propuesta escénica de este Cascanueces está llena de
referentes actuales, cine, cómic, ilustración,
publicidad y audiovisual, la recreación de diferentes espacios donde se desenvuelve la
acción ha significado un esfuerzo para acercar la estética del magma cultural de hoy en
día a esta historia clásica.
La Compañía de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet-David Campos es una formación
de danza que combina tendencias contemporáneas y actuales con el rigor y la belleza del
ballet clásico. La compañía nació hace cuatro
años de la mano de David Campos e Irene Sabas, ex bailarines solistas del Ballet Real de
Flandes (Bélgica), y quiere ser un modelo en
España, donde prácticamente no existen compañías estables de ballet.
Serán cuatro únicos días de representaciones:
del 28 al 30 de diciembre (21.30 h) y el 2 de
enero (18.30 h). El precio de la entrada es de
15 € y se puede adquirir en el Tel-entrada
(902 10 12 12), www.telentrada.com, en las
oficinas de Caixa Catalunya y dos horas antes
de cada función en la taquilla del teatro.

Unes festes
més sostenibles
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!Estalvieu energia: guarniu l'arbre utilitzant bombetes de baix
consum; utilitzeu la calefacció
de forma responsable.
!Utilitzeu el transport públic: el
bus, el metro, el taxi i el tren són
els mitjans de transport ideals en
aquestes dates; en trajectes curts,
aneu a peu o en bicicleta; recordeu el servei de cotxe compartit.
!Respecteu el verd: per guarnir
la llar, podeu optar per una planta mediterrània. Les plantes
autòctones del nostre país poden
durar més. Els avets són fruit d'un
conreu específic.
!Reduïu, reutilitzeu i recicleu les
escombraries: dipositeu el paper
i el cartró dins el contenidor blau;
porteu les ampolles de cava i altres begudes al contenidor del vidre, i els envasos de plàstic al seu
contenidor corresponent.
!Feu una compra responsable:
compreu articles respectuosos
amb el medi ambient. (Més informació a www.grame.net).

Las obras del último tramo de la rambla
provocarán cambios en la circulación
los y autobuses en el tramo
afectado, por lo que se han
Desviaments alternatius
diseñado unos desvíos alterDesviament del bus
nativos y una señalización
informativa. Además se anuSenyalització informativa
lan tres paradas de autobuParades anulades
ses. En el plano adjunto se
Parades més properes
pueden observar los itinerarios alternativos. Las obras
tienen un plazo de ejecución
aproximado de año y medio.
La empresa municipal Gramepark será la encargada
de realizar las obras. El
aparcamiento tendrá un total de 290 plazas distribuidas en tres plantas. De éstas,
unas 150 serán de rotación y
el resto se destinarán a la
cesión de uso. El acceso de
los vehículos se realizará
por la plaza de la Vila, mientras que los peatones podrán entrar por cualquiera
de los tres accesos previstos
a lo largo del tramo.
En la superficie se acabará de urbanizar el úll próximo 10 de enero comenzarán los
timo tramo de rambla, siguiendo el diseño actrabajos para la urbanización del último tramo
tual: paseo central, dos carriles de circulación
de la rambla de Sant Sebastià y la construcción
y aceras. El presupuesto total del aparcade un aparcamiento subterráneo, entre la camiento y la rambla supera los 5 millones de
lle de Sant Silvestre y la plaza de la Vila. Las
euros.
obras supondrán el corte del tráfico de vehícu-

Pàrquing Rambla
(Desviaments del trànsit)

Zona d’obres
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Recomanacions de l’OMIC
sobre la compra de joguines

La mostra permanent
‘Imatges i paraules’, a
la Biblioteca Central

“CE” que acredita que compleixen
La major part de la despesa de Naels requisits de seguretat de la UE.
dal es destina a la compra de jo—És preferible comprar joguines
guines. L'Oficina Municipal d’Inforsense piles, ja que aquestes són
mació al Consumidor (OMIC) vol
molt poc eficients energèticament.
recordar-vos unes recomanacions
—És convenient comprar les joguique convé tenir en compte en el
nes en botigues especialitzades,
moment de comprar o regalar jocs:
però sempre cal comparar preus
—Cal comprar joguines amb moentre diferents establiments.
deració per transmetre a l'infant el
L’OMIC està a la vostra disposició
valor de les coses i ensenyar-li a ser
per ampliar-vos aquesta informaen el futur un consumidor responció i qualsevol tema relacionat.
sable. Cal comprar-les adaptades
Podeu visitar la pàgina www.graa l'edat del nen o nena, fixant-nos
me.net o comunicar-nos els vosen la indicació que porten els emtres dubtes a través del correu
balatges i evitant els objectes amb
electrònic
departamentconpunxes, fletxes, etc.
sum@gramenet.diba.es.
—Triem joguines de materials duradors, com
roba o fusta,
Horari especial de l'OIAC
evitant peces
de PVC i mate- Del 27 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
rials tòxics.
l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
—Cal compro- obrirà al públic de 8.30 a 14.30 h, de dilluns a divenvar que es trac- dres. Podeu consultar tota la informació de la ciutat i fer
ti de joguines tràmits les 24 hores del dia sense necessitat de dessegures, amb plaçar-vos a través del portal (http://www.grame.net).
el marcatge

El fotògraf colomenc Joan Guerrero va cedir a la ciutat el passat mes
de maig les fotografies originals del
llibre Imatges i paraules i els textos
manuscrits que les acompanyen.
Aquest fons romandrà com a exposició permanent a la Biblioteca
Central. La mostra s’inaugurarà el
dia 28 (20 h). Imatges i paraules es
va publicar el 1986 i retrata la societat catalana d’aquell moment.

Campanya de
recollida d'arbres
de Nadal
Del 10 al 20 de gener els ciutadans podran deixar el seu avet per
al
reciclatge a qualsevol
d’aquests punts de recollida que
hi haurà a la ciutat: plaça de Pau
Casals, plaça del Rellotge, plaça
de la Vila, parc d’Europa (illa 4 ),
parc de Moragues i deixalleria
municipal (carretera de la Roca,
km 6; tel. 649 485 931).

ACTUALITAT
Augmenta l'oferta
de català a la ciutat
L'oferta de català ha augmentat 4
punts en cinc anys. Aquesta és la
dada global que es desprèn de l'Ofercat, un estudi elaborat pel Centre de Normalització Lingüística
L'Heura. El passat 16 de desembre,
la Biblioteca Central va acollir la
presentació dels resultats de 2003,
amb la presència del president del
Consorci per a la Normalització Lingüística, Miquel Pueyo, i de la regidora de Cultura, Montserrat Olivés.
L'Ofercat obté les dades d'observacions aleatòries tant de la llengua escrita com de l'oral. Els resultats es presenten dividits en cinc
sectors: administració pública,
economia, societat i oci, mitjans de
comunicació i ensenyament i sanitat. L'oferta global dels cinc sectors
és de 51 punts, cosa que representa un augment de 4 respecte l'índex de 1998 que va ser de 47. Dins
l'apartat d'administració pública,
l'Ajuntament té un índex de 78, només superat per l'administració
autonòmica amb 94 punts.
L'Ofercat és un estudi que va néixer al CNL L'Heura l'any 1998 i que
s'ha estès a diverses ciutats. A l'acte de presentació es va retre homenatge al capellà Salvador Cabré
per la seva contribució a la difusió
de la cultura i de la llengua catalana a Santa Coloma. A més, es va
anunciar la creació del Premi Salvador Cabré a la difusió del català
que s'atorgarà cada dos anys.

Col·laboració amb el
síndic de greuges
El 20 de desembre, Fernando
Oteros, defensor de la Ciutadania
de Santa Coloma, i tots els síndics
i defensors locals van ratificar a
Manlleu el primer protocol de
col•laboració institucional amb el
síndic de greuges de Catalunya.
L'acord neix de l'objectiu compartit de garantir la defensa dels
drets i les llibertats de la ciutadania i de la millora del funcionament de les administracions catalanes. La relació que fomenta
aquest protocol es basa en el
manteniment de la més estreta
col•laboració des de la independència de cada institució.
En l'actualitat, Catalunya és l’única
comunitat autònoma a tot l'Estat
que ha incorporat els defensors
locals en la normativa autonòmica. Ja hi ha més de 30 poblacions
que disposen d'aquesta institució.

Premis Ciutat de Santa Coloma. El passat dia 15 (20 h)
es van lliurar al Teatre Sagarra els XII Premis Ciutat de
Santa Coloma. Els guardonats van ser Alfons Martínez
i Esteve, un veterà del Centre Excursionista Puigcastellar; el Centre Obert Rialles, per la seva tasca pedagògica amb els nens, i el grup de teatre Carro de Baco. Van

rebre una menció especial Francisca López, Josep Zamora i l’Associació Sociocultural Els Ibers de Santa Coloma. Tots els guardonats (a la foto amb l’alcalde, Bartomeu Muñoz, el tinent d’alcalde, Antoni Fogué, i la
regidora de Cultura, Montserrat Olivés) van agrair la
distinció en un acte que va resultar molt emotiu.

X Juegos
Florales
Una joven poeta de Vilanova i la Geltrú,
Raquel Casas,
recibió el día
19 en el teatro Sagarra el
primer premio de los X
Juegos Florales de Santa
Coloma (premios PASC, SA). El segundo fue para Carlos Luis Mansilla,
de Buenos Aires, y el tercero para Miguel Ángel Galindo, de Tenerife.
La distinción especial al mejor poeta colomense recayó en Juan Montesinos y hubo una mención especial del jurado para el badalonés José Luis Cabeza.

BREUS
exposición de Canaricultura
!Concurso-e
El Centro Cívic de Can Franquesa acoge durante estas fiestas el 33 Concurso-Exposición de Canaricultura, organizado por el Club Ornitológico Santa
Coloma, con la colaboración del Ayuntamiento. La inauguración tendrá lugar el 29 de diciembre(18 h.). La exposición se podrá visitar desde el día
30 de diciembre al 1 de enero, de 10 a 13 y de 17 a 20 h. El concurso es
puntuable para el 31 Campeonato de la Liga Catalana y en él los ejemplares compiten en las categorías de color, postura, híbridos y fauna europea.

!Grama-LLleida, a la Copa del Rei
El partit d’anada dels octaus de final de la Copa del Rei, que enfrontarà la
UDA Gramenet i la UE Lleida, es jugarà el 12 de gener al Nou Camp Municipal de Santa Coloma. Serà un derbi català entre dos equips que tenen
com a nexe d'unió els germans Aaron (Grama) i Nakor Bueno (Lleida).
L'hora del partit està pendent de confirmació. La directiva colomenca
manté converses amb TV3 perquè aquesta cadena l’ofereixi en directe.

Ediccte
e
El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, en la sessió celebrada en data
20 de desembre de 2004, va acordar l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 16, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de mercat per a l'any
2005, referent al mercat del Singuerlín.
D'acord amb allò establert en els articles
17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals,
l'expedient tramitat per a l'adopció dels
esmentats acords s'exposa al públic per un
termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest període d'exposició pública
els interessats podran examinar l'expedient a la Intervenció de fons d'aquest
Ajuntament i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, els acords provisionals esdevindran definitius.

An
nun
nci
Aprovades inicialment per acord de Junta
de Govern Local del dia 14 de desembre
de 2004 i ratificades pel Ple Municipal de
20 de desembre de 2004, les bases
reguladores específiques per a la
concessió de subvencions per a activitats
sòcio-culturals, així com la composició de
l'òrgan instructor, s'exposen al públic per
un termini de 20 dies hàbils 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, i seran aprovades de
manera definitiva en el cas que no s'hi
produeixi cap.
Les esmentades bases, així com la resta
de 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, núm. 1),
de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores,
telèfon 93 462 40 63.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Dones del Llatí
El Grup de Dones del Llatí té programat un taller, que serà gratuït
de gener a març, de pintura en
tela, ceràmica i altres manualitats (dilluns i dijous de 16.30 a 18
h). A més hi ha també cursos de
ioga, informàtica, reflexologia,
pintura a l’oli, aeròbic llatí i un taller de costura per a nenes de
més de 14 anys
Inscripcions: al casal del barri (carrer de Beethoven, 11-13), els dimarts de 16 a 20 h.

Cap d’any a l’Ateneu
La nit de Cap d'Any, 31 de desembre, el grup de preparació
de la tercera edició del FARTS
(Festival d'Art Social), organitza
una revetlla amb música i molta
marxa. Així mateix, el diumenge,
2 de gener, a les 19 h, es projectarà la pel•lícula Fahrenheit
9/11, de Michael Moore.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

BON NADAL
I FELIÇ ANY 2005!
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Casa de Aragón
! Las

personas que deseen que
los Reyes de Oriente les entregue el regalo en la Casa de Aragón, después de la cabalgata
del día 5, pueden pasar por la
entidad a inscribirse.
Lugar: calle de Sant Josep, 32.
! La Casa de Aragón, por otra
parte, organiza una excursión a
Benasque (Pirineo de Huesca)
los días 5 y 6 de marzo.
Inscripciones: en la sede social
(Sant Josep, 32); la fecha límite
es el 10 de enero .
Precios: socios, 45 €; no socios,
55 € (opcional, fortfait y alquiler
de esquís).

Excursión
La Asociación de Jubilados de
Singuerlín celebra una excursión
a la costa el día 22 de enero.
Precio: 21 euros.
Inscripciones: avenida de Catalunya, 41.
Teléfono: 93 391 71 10.

Ediccte
e

Cap d’any al Centre
L’Associació de Veïns del Centre
farà la festa de Cap d’Any una
hora després de les dotze campanades.
Tiquet de col•laboració: 9 euros.

Cooperació
El 3 de gener acaba el termini de
la convocatòria per presentar
projectes de cooperació i activitats de sensibilització solidària.
Les sol•licituds s'han de presentar per duplicat a l’OIAC, a la
planta baixa de l'Ajuntament, de
dilluns a dijous de 8.30 a 14.30
hores.
Telèfon: 93 462 40 40.

‘Gospel’
Avui dia 24 (12 h) tindrà lloc el
concert de Sant Esteve, que organitza l’Església Evangèlica i la
Biblioteca Can Peixauet, amb
l’actuació del cor de gospel.
Lloc: plaça de Can Peixauet.

VISITES ESCOLARS

L'AJUNTAMENT INFORMA s'acomiada dels seus lectors fins al
14 de gener. Volem aprofitar
aquesta oportunitat per agrair la
col•laboració que presten els establiments comercials que, setmana rere setmana, fan de punt
de distribució d'aquest butlletí
municipal. A tothom, lectors i comerciants, desitgem un bon Nadal i un feliç i pròsper 2005.

Farmàcies
Divendres 24
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Dissabte 25
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Diumenge 26
•D
Perú, 28 / Passatge d’en Caralt, 19
Dilluns 27
•D
Av. dels Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dimarts 28
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Dimecres 29
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dijous 30
•D
Còrdova, 47 / Joan V. Escalas, 7
Divendres 31
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
•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.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del
dia 9 de desembre de 2004, va aprovar
la relació concreta i individualitzada dels
béns i drets que es considera necessari
expropiar i incoar expedient d'expropiació forçosa de la finca situada al carrer de Wilson núm. 67 i carrer d'en Serrano núm. 28 d'aquesta ciutat, les
dades de la qual i el seu titular són les
que tot seguit s'especifiquen:
Descripció dels bens:
UTM: 4599903DF3849H. Ref. territorial:
20704003. Situació: carrer de Wilson,
67, i Serrano, 28 d'aquesta ciutat. Registre de la propietat: T. 91, Lli. 74, Fo. 104,
Finca 3279. Propietari: José Julián Tovillas Zorzano. Domicili fiscal: c. de Lamotte de Grignon, 7, 6è, 2a, Barcelona. Ocupant: ---. Sup. total sòl afectat: 167,82
m2s. Sup. total sostre afectat: solar. Coeficient: 100 %. Qualificació urbanística:
6b (espai lliure de nova creació).
L'esmentat expedient s'exposa al públic
per un termini de vint 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.

An
nun
nci
Per decret de la tinència d'alcaldia delegada de l'Àrea de Serveis a la Persona i
Sostenibilitat, de 13 de desembre de
2004, s’ha resolt iniciar el corresponent
expedient de licitació, mitjançant procediment negociat, per a l'explotació del
servei de bar dels següents casals municipals i centres cívics de la ciutat, i obrir el
període de licitació perquè es puguin presentar proposicions per prendre part en
l'esmentat expedient, amb subjecció al
text refós del plec de clàusules d'explotació dels casals municipals i centres cívics
de Santa Coloma de Gramenet aprovat
per la Comissió de Govern, en la sessió del
dia 26 de novembre de 2002. Són
aquests: Centre Cívic del Riu, Casal Municipal Riu Nord, Casal Municipal del Fondo,
Casal Municipal de les Oliveres, Casal Municipal del Llatí, Centre Cívic del Singuerlín
i Centre Cívic de Can Franquesa.
Les persones interessades poden presentar les seves ofertes des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en
el Full Informatiu L'AJUNTAMENT INFORMA, i per un període de 10 dies naturals, a l'Oficina d'Informació i Atenció
al Ciutadà (OIAC), en els següents horaris: de dilluns a divendres, de 8.30 a
14.30 hores.També estarà a disposició
dels interessats/des en l'OIAC el text refós del plec de clàusules d'explotació.
Per a qualsevol consulta podeu
adreçar-vos al de Servei Participació
Ciutadana, Infància i Joventut, situat a
la primera planta de l'Ajuntament o al
telèfon 93 462 40 63.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CEIP Sagrat Cor. Els alumnes dels dos grups de 5è de primària de l’escola
Sagrat Cor van visitar l’Ajuntament els dies 13 i 15 de desembre. Aquestes visites formen part del Programa d’activitats educatives.
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