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CIUTAT PUBILLA DE
LA SARDANA
L’any nou comença amb un bon regal:
Santa Coloma serà Ciutat Pubilla de la Sardana el 2007. Aquesta imatge, ben aviat,
ens serà familiar a tots nosaltres.
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La segunda fase del
Plan de Movilidad
favorece la peatonalización
de las calles

unos meses
3 En
entrarán en

funcionamiento 7 nuevas
escaleras mecánicas

Ses Majestats arribaran amb helicòpter a les 16.30 h a les pistes d’atletisme

La cavalcada de Reis d’aquesta tarda
tindrà el recorregut més llarg
de la història recent de Santa Coloma

Tot està a punt perquè, seguint la tradició, SSMM
els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, aterrin amb helicòpter a les pistes d’atletisme Antoni
Amorós aquesta mateixa tarda. Els Mags hi arribaran a les 16.30 h carregats de regals amb l’únic
objectiu de fer feliços als més petits. Mitja hora
abans, els missatgers reials recolliran les cartes
dels nens i de les nenes.
Quan aterrin, ses Majestats es desplaçaran fins a
la cruïlla que formen l’avinguda del Puig Castellar
amb el carrer d’Aragó on, a les 17.30 hores, començarà la cavalcada amb el trajecte més llarg de
la seva història. Des del Fondo al Singuerlín, des

del riu a la plaça de la Vila, tota la ciutat contemplarà la passada d’aquests il•lustres convidats.
La cavalcada estarà formada per set carrosses,
coloristes i ornamentades amb motius al•lusius a
aquesta festa, que faran el següent recorregut:
avinguda del Puig Castellar, carrers d’Aragó, Balears i Santiago Rusiñol, avingudes d’Anselm de
Riu i Francesc Macià, passeig de Llorenç Serra,
rambles de Sant Sebastià i del Fondo, carrers de
Mozart, Wagner, Mossèn Jacint Verdaguer i Sant
Just, avinguda de la Generalitat i plaça de la Vila.
Al punt final s’hi arribarà al voltant de les nou del
vespre. Els Reis s’acomiadaran, com sempre,

amb un breu discurs. Una majestuosa estrella
d'Orient obrirà el seguici que comptarà amb la
participació del grup d'animació Tuti Pochi, la
Casa d’Aragó i la companyia Fadunito. Els Draconaires i la Colla Vella de Diables tancaran la desfilada.
S’espera una presència massiva de colomencs i
colomenques en aquesta festa, una de les més
multitudinàries i esperades per a la població. Al
llarg de la marxa es repartiran milers de quilos de
caramels. La cavalcada és una tradició molt arrelada en la nostra cultura i serveix per dir adéu a
les Festes d’Hivern.

ACTUALITAT
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El Pla de mobilitat urbana prioritza
els vianants i afavoreix la bicicleta
com a mitjà de transport

L

'Ajuntament està treballant en
la redacció del Pla de mobilitat urbana del municipi. Aquest procés
de treball permet determinar l'estat
actual de la mobilitat a peu, en
transport públic i en vehicle privat a
Santa Coloma i definir propostes de
futur respecte a la xarxa viària de la
ciutat.
En aquest sentit, s'ha sol•licitat una
col•laboració a la Generalitat de Catalunya per desenvolupar, durant
l'any 2007, determinats aspectes
del propi Pla.
L'objectiu és disposar d'un document que permeti la creació de camins escolars per facilitar l'accés a
peu dels infants i joves a les escoles i
instituts, per desenvolupar una xarxa de carril bicicleta per aquells barris de la ciutat que ho permetin i in-

centivar aquest medi de transport,
bé en forma de carrils bici o bé en
forma de coexistència amb la mobilitat a peu o la mobilitat motoritzada
i per a la creació de “zones 30” en
aquelles àrees del municipi amb
possibilitats de ser-ho.
Les “zones 30” són àrees de pacificació del trànsit rodat on la prioritat
és sempre el vianant o el ciutadà
que circula amb bicicleta. Els vehicles de motor hi són permesos però
amb velocitats no superiors als 30
km per hora.
En aquest aspecte l'objectiu és establir criteris per orientar les intervencions urbanístiques des del punt de
vista de la mobilitat, atenent a propostes de circulació, tractament de
la perimetral de les zones 30 i normes de disseny urbà al respecte.

La Companyia de Ballet de Santa
Coloma porta ‘El trencanous’
al Teatre Condal de Barcelona

U

n dels èxits de la
Companyia de Ballet de
Santa Coloma de Gramenet-David Campos,
El trencanous, que es va
estrenar el desembre de
2004 al Teatre Josep
Maria de Sagarra amb
gran èxit de públic, es
podrà veure durant
dues setmanes al Teatre
Condal de Barcelona.
Així, la companyia colomenca torna
de nou a la cartellera teatral de la capital catalana i es presenta al Condal
de l’11 al 28 de gener, en una clara
aposta de difondre la dansa clàssica
entre un públic més massiu que es
concentra a la capital i a la seva àrea

d’influència.
La Companyia, resident
al Teatre Sagarra, conscient del repte que representa afrontar un altre cop aquesta gran
producció clàssica, vol
oferir al Teatre Condal
un espectacle del més
alt nivell, i és en aquest
sentit que el director i
coreògraf David Campos ha redissenyat aquest espectacle amb molts dels referents clàssics
d’aquest ballet, però fent una revisió
conceptual del segon acte de l’obra,
realitzant un esforç important per
apropar-la als nostres dies i a un llenguatge més actual.

Última setmana per apuntar-se als
cursos de català que organitza L’Heura

L

'Heura inicia el proper mes de gener cinc cursos de català en horari
de matí, tarda i vespre. Els cursos de nivell bàsic van adreçats a persones
que entenen el català però que no el parlen, i el de nivell elemental és per
a aquells que el parlen i necessiten adquirir més fluïdesa, estructures i vocabulari. El termini de matriculació s’allarga fins al 12 de gener, als matins de 9 a 13 h i a les tardes (excepte divendres) de 15.30 a 17 h al CNL
L'Heura, carrer de Rafael Casanova, 85, 3r (tel. 93 385 14 61).

El nou Pla director de la bicicleta es
planteja dissenyar els itineraris
aconsellats per a bicicletes i dotarlos de continuïtat, fomentar la seva
seguretat mitjançant carrils segregats allà on sigui possible i incorpo-

rar la seva senyalització.
El projecte vol, també, crear el primer camí escolar de Santa Coloma
plantejant propostes per millorar l'itinerari que realitzen els alumnes (i
els pares) per anar a l'escola.

Los centros juveniles Rellotge XXI
y Mas Fonollar ofrecen talleres de
formación y alternativas de ocio

L

os centros de recursos Mas Fonollar y Rellotge XXI han elaborado
una programación de actividades para 200, que combina el aprovechamiento del tiempo libre con la formación de los jóvenes.
En el Mas Fonollar (Sant Jeroni, 1-3)
los talleres y cursos de formación
abarcan diversos ámbitos: desde el
asesoramiento musical al diseño de
páginas web, pasando por el teatro,
la percusión, la danza del vientre, la
guitarra, los bailes caribeños, la fotografía digital, la risoterapaia, etc.
Durante el mes de enero habrá tres talleres gratuitos sobre estos temas: el
contrato de alquiler (día 16), la búsqueda de la primera vivienda (día 23)
y el trabajo (día 30).

El centro continuará este año con la
programación de conciertos que se
celebran bajo el distintivo “Mas Unplugged”, y tiene en funcionamiento
servicios permanentes como la sala
de estudios, el buc de ensayos o las
salas de ocio y nuevas tecnologías.
Por su parte, el Centre Rellotge XXI
(Rellotge, 21) ha programado un conjunto de actividades cotidianas (refuerzo escolar, campeonatos de
PS2...) y otras especiales, como las semanas del Arte, del Trabajo, de la Primavera y de la Interculturalidad.
También se harán talleres (guitarra,
fotografía, automaquillaje, cocina japonesa, digitopuntura, masaje, danzas urbanas, etc.). El centro cuenta
también con servicios permanentes.

ACTUALITAT
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En los próximos meses se pondrán
en marcha siete nuevas escaleras
mecánicas en la vía pública
El Plan de Accesibilidad y Movilidad para Peatones, que puso en
marcha el Ayuntamiento el pasado mes de junio, y que contempla
la creación en 46 puntos de la ciudad de escaleras y rampas mecánicas para mejorar los desplazamientos, ha entrado en una fase de
implantación avanzada y en los próximos meses se pondrán en
funcionamiento siete nuevas unidades.

E

stas actuaciones, que tienen
en común ir acompañadas de una
mejora de la urbanización del entorno y desarrollarse en lugares
donde el terreno tiene una pendiente elevada, se llevan a cabo en los
siguientes puntos:
! Bruc (entre las calles de Mas Marí
y Pirineus). La primera semana del
año se han reemprendido las obras,
que tuvieron que ser paradas de
forma provisional en octubre pasado debido a la necesidad de modificar, por parte de la compañía eléctrica, el paso de una línea de baja
tensión, que interfería los trabajos
de excavación.
!Jardines 11 de Noviembre. En este
lugar del barrio de Les Oliveres se
han construido las cajas de hormigón de las dos escaleras mecánicas
previstas. En breve comenzarán los

trabajos de movimiento de tierras y
la remodelación de la zona ajardinada del entorno.
! Verdi (entre las calles de Roma y
Perú). En este momento está en fase
de finalización la obra de reurbanización de la calle de Verdi, que ha
dejado en reserva el espacio de ubicación de las dos rampas mecánicas
previstas. En breve comenzarán los
trabajos de construcción.
! Àngel Prats (entre las calles de
Menéndez Pelayo y Sants). Se están
llevando a cabo las obras de excavación para situar la caja de la escalera mecánica.
!Gènova (entre las calles de Florencia y Milán). El pleno del Ayuntamiento ya ha aprobado este proyecto. La compañía eléctrica ha de
realizar unas modificaciones de líneas y está previsto que las obras

LA FOTO

para esta escalera empiecen a finales de enero.
! Aragó (entre las calles de Ramon
Berenguer y Galicia). También este
proyecto de obra ha sido aprobado
por el Ayuntamiento y su ejecución
está pendiente de la modificación
de algunas líneas eléctricas. No obs-

tante, se prevé el inicio de las obras
para final de este mes.
! Alps (entre las calles de Wilson y
Josep Serrano). La obra para hacer
realidad esta escalera mecánica está en fase de realización del proyecto. El inicio de las obras está previsto
para mediados del mes de febrero.

BREUS
!Cursos de danza del vientre y yoga
La Asociación de Vecinos de Singuerlín organiza un curso de danza del vientre, que se impartirá los lunes y miércoles por la tarde. Por su parte, el Centre
Cívic hace clases de yoga los martes y jueves también en horario de tarde.
Más información, en la avenida de Catalunya, 41 (teléfono: 93 391 71 10).

!Microexposició a la Biblioteca Singuerlín
Fins al 26 de gener, la Biblioteca Singuerlín (av. de Francesc Macià, 132) fa
una microexposició de miniatures en guix i pedra obra d'Antonio Díaz Díaz.

!Actividades de la Casa de Aragón
La Casa de Aragón Virgen del Pilar reanudará las clases de bailes de salón el
12 de enero. Además tiene abierto el período de inscripción para todas las
personas que quieran participar en la comparsa de Carnaval. Más información, en la calle de Sant Josep, 32, de 11 a 13 y de 18 a 20 h.

!Punt Verd del Raval
AYUDA A LA BUENA FORMA FÍSICA DE NUESTROS MAYORES. Las instalaciones
de juegos deportivos de 0 a 100 que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en el
parque Europa, la plaza del Olimpo y la plaza de Xavier Valls, aunque están
destinadas, como su nombre indica, a personas de todas las edades, tienen el
objetivo primero de favorecer la buena forma física de nuestros mayores. Los
aparatos están pensados para la realización de ejercicios de mantenimiento físico. Si su uso individual ya es postitivo, a nivel grupal la instalación también
permite una convivencia que ayuda al bienestar psíquico y social. En la imagen,
el alcalde, Bartomeu Muñoz, aparece en la plaza de Xavier Valls, en Can Mariner, rodeado de un animoso grupo de usuarios de las instalaciones de O a 100.

El Punt Verd del Raval está ubicado en el parc dels Pins. Abre de lunes a viernes
de 8.30 a 13.30 y de 16 a 18, y los sábados de 9 a 14 h. Llevar los residuos a este servicio implicará acceder a descuentos en la tasa metropolitana de gestión
de residuos que se cobra con el recibo del agua.

!Entradas de teatro a la venta
Ya están a la venta las entradas (Caixa Catalunya y Tel-entrades 902 10 12 12)
de las obras Lorca eran todos, de Pepe Rubianes (Teatre Sagarra, 12 de enero,
22 h.) y Devos a Vós, de la Cia. Claret Clown (28 de enero). Mòbil, de Lluís Pasqual i Sergi Belbel, y Carnaval, de Jordi Galceran, son otras propuestas interesantes para este trimestre.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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ç Aula de la gent gran

El mediàtic escriptor Sebastià Serrano, catedràtic de Lingüística General a la Universitat de Barcelona,
obrirà el programa d’aquest trimestre de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran amb una conferència sobre el tema “Comunicació i
felicitat”. L’acte tindrà lloc el 10 de
gener (17.30 h).
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

Sala d’estudis nocturna
Els Servei de Participació Ciutadana,
Infància i Joventut, juntament amb la
Biblioteca Central, posarà en marxa
una sala d’estudis nocturna passades les vacances, del 15 de gener al
22 de febrer, perquè els alumnes
preparin els exàmens.
Lloc: Biblioteca Central, jardí de Can
Sisteré, s/n.
Horari: de dilluns a dijous de 21 a 24
hores.

Yoga Kundalini
!El Grupo de Mujeres Yoga Kunda-

lini ha empezado un taller de reiki,
abierto a todas las personas que estén interesadas. Esta actividad se
combina los sábados, de manera
alternativa, con bailes populares.
Lugar: Centre Cívic del Fondo, calle
de Wagner, 19.
Teléfonos: 93 392 00 45 y 671 03
43 10.
! Este mismo grupo hace un taller
de refloxología (lunes de 19.30 a
20.30 h.), otro de yoga, relajación y
meditación (lunes y martes de 16 a
17.30, martes y jueves de 19.30 a

Farmàcies
•Divendres 5
Passatge d’en Caralt, 22 / Perú, 28
•Dissabte 6
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
•Diumenge, 7
Florència, 45 / Av. de la Generalitat, 131
•Dilluns 8
Rosselles, 31 / Amèrica, 2
•Dimarts 9
Valentí Escalas, 7 / Còrdova, 47
•Dimecres 10
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de
la Generalitat, 21
•Dijous 11
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
•Aquestes tres farmàcies obren
cada dia de 9 a 22 h: rambla de
Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27, i Valentí Escalas, 7.

VUELVEN LOS BAILES PARA LA TERCERA EDAD. El baile para la tercera
edad, que se venía celebrando el domingo por la tarde en el polideportivo
de Can Sisteré, quedó interrumpido en diciembre a causa de las fiestas navideñas. El próximo 7 de enero (17 h.) se reanuda esta actividad con la actuación del dúo Sal y Limón.

20.30 y viernes de 21 a 22.30 h.).
Lugar: calle de Dalmau, 25.
Teléfono: 93 392 00 45 .

Donació de sang
El Banc de Sang i Teixits convida a

tothom a participar en la propera
campanya de donació de sang, que
amb motiu de la festivitat de Reis,
tindrà lloc el 5 de gener, amb una
unitat mòbil que romandrà davant
del mercat del Singuerlín.
Horari: de 10 a 14 h.

Calendari del contribuent de 2007
De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2006 dictada pel Tinent
d'Alcalde delegat de l'Àrea de Recursos Interns, Promoció Econòmica i Comerç, es fa
públic el calendari fiscal per a l'any 2007, sent el període voluntari de recaptació el que
s'indica a continuació:
—IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. Període de cobrament, del 2 de
març al 2 de maig de 2007.
—IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 1r període de cobrament. del 3 de maig al 3 de juliol
de 2007; 2n període de cobrament, el 30 de setembre de 2007 (exclusivament per als
rebuts domiciliats).
—RECÀRREC METROPOLITÀ SOBRE EL VALOR CADASTRAL. Període de cobrament, del 3
de maig al 3 de juliol de 2007.
—IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Període de cobrament, del 2 d'octubre al
4 de desembre de 2007.
—TAXA DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS. Període de cobrament, del 2
d'octubre al 4 de desembre de 2007.
—TAXA PER L'OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA. Llocs de venda amb instal•lació fixa (quioscos, xurreries, etc.) i guals: període de cobrament, del 2 de març al 2
de maig de 2007. Elements annexos a establiments (vetlladors, taules, cadires, etc.): 1r
període de cobrament, del 2 de març al 2 de maig de 2007; 2n període de cobrament,
el 30 de setembre de 2007 (exclusivament per als rebuts domiciliats).
—TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MERCAT. 1r període de cobrament, del
2 de març al 2 de maig de 2007; 2n període de cobrament, el 2 de juny de 2007 (exclusivament per als rebuts domiciliats); 3r període de cobrament, el 30 de setembre de
2007 (exclusivament per als rebuts domiciliats), i 4t període de cobrament, el 2 de desembre de 2007 (exclusivament per als rebuts domiciliats).
—TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS. De l'1 d'octubre
de 2007 al 28 de desembre de 2007.
El pagament d'aquests tributs i preus públics es podrà fer efectiu:
!Amb avís normalitzat: a qualsevol oficina de la Caixa de Catalunya, Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona la Caixa, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa
Penedès.
!Sense avís: a qualsevol oficina de la Caixa de Catalunya.
Transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s'escau,
les costes que es produeixin. L'exposició pública dels padrons fiscals corresponents s'iniciarà els quinze dies abans a l'obertura del període de cobrament en període voluntari i s'exposarà durant un mes. Contra els corresponents padrons solament s'admetran
les reclamacions i rectificacions que es formulin o sol•licitin durant el període de la seva
exposició pública.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2006, va
acordar aprovar inicialment el Pla Especial per a la concreció d'usos i volumetries a la cantonada dels carrers Almogàvers i Laredo per a la construcció d'una
residència assistida (PE 145). En el mateix acord, es va deixar sense efecte el
projecte de modificació puntual de PGM
per a l'obtenció d'habitatges per a joves,
d'aquesta ciutat (PE 141).
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article
83.4 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26
de juliol, per tal que en un termini D'UN
MES, comptat des del dia següent al de
la última publicació obligatòria, hom
pugui presentar les al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet
d'Acció Territorial (Plaça Manent núm.
1, planta baixa, 08921 Santa Coloma de
Gramenet) per a la consulta i informació
que preveu l'article 23 del Reglament
de la Llei d'Urbanisme.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de novembre de
2006, va acordar aprovar inicialment el
Pla Especial d'Ordenació de volums al
carrer Doctor Ferran, 24 cantonada
amb l'avinguda de la Pallaresa, 104,
d'aquesta ciutat. (ref. PE 144)
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article
83.4 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26
de juliol, que aprova el Text refós de la
Llei d'Urbanisme, per tal que en un termini D'UN MES, comptat des del dia següent al de la última publicació obligatòria, hom pugui presentar les
al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet
d'Acció Territorial (Plaça Manent núm.
1, planta baixa, 08921 Santa Coloma de
Gramenet) per a la consulta i informació
que preveu l'article 23 del Reglament
de la Llei d'Urbanisme.

Anunci
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en
sessió celebrada el 19 de desembre de
2006, va acordar concurs per a l'adquisició de llicències d'actualització de versions de software de productes Microsoft
per a l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, de conformitat amb el plec de
clàusules tècnico-facultatives, econòmiques i administratives particulars aprovades en la mateixa sessió.
Obtenció de documentació i informació:
Oficina d'Informació i Atenció al ciutadà
de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
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