NÚM. 1.031 - 26è ANY • BUTLLETÍ SETMANAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET • 19 DE GENER DE 2007

HOMENATGE DEL FUTBOL
SALA A FERNANDO JIMÉNEZ

2

Las obras del
edificio de vivienda
pública de la Ciba
están muy avanzadas

la firma de un
3 Con
convenio se inicia

la trasformación del
mercado del Fondo

El dia 20 (20 h) se celebrarà al pavelló Nou un partit
d’homenatge a una de les persones que més ha treballat per la promoció
del futbol sala, Fernando Jiménez, alma mater del FS Santa Coloma i una part de
l'historia de l'esport
colomenc. Els clubs de
futbol sala s'han unit
per retre’l aquest reconeixement. L’IME també s’hi ha afegit.

El día 22 empieza el período de solicitudes y el 23 de marzo se celebrará el sorteo

Las personas con movilidad reducida
pueden optar a 23 nuevos pisos
adaptados de protección oficial
En el marco del Programa de Actuación en
Materia de Vivienda Pública 2003-2007, el
Ayuntamiento de Santa Coloma aporta 23
nuevas viviendas adaptadas de protección
oficial, destinadas a personas con algún tipo de disminución física y en régimen de
compra-venta. Cinco de ellas están situadas en la calle de Joan Ubach, mientras que
las 18 restantes están en la calle de Pirineus. El plazo de solicitud empieza el próximo 22 de enero y el sorteo, ante notario,
tendrá lugar el 23 de marzo. Esta iniciativa
municipal tiene un claro objetivo social:
dar respuesta a las necesidades de vivienda adaptada que tiene este colectivo de
ciudadanos.
El Ayuntamiento ha establecido diversas líneas de
actuación política para los colectivos que presentan una realidad social específica y requieren un
tratamiento diferencial. Este es el caso de las personas con movilidad reducida. En el Plan de Ac-

ción Municipal, que marca las prioridades actuales y de los próximos años, ya se establecen re-

servas de vivienda pública para estas personas,
así como proyectos de integración laboral.
Las solicitudes deben presentarse —del 22 de
enero al 9 de febrero— en las oficinas de la empresa municipal Gramepark (rambla del Fondo,
13). El 26 de febrero se publicarán las listas provisionales de admitidos y, tras un período de reclamaciones de cuatro días (del 26 de febrero al 1 de
marzo), el 12 de marzo se harán públicas las listas definitivas. El proceso acabará el 23 de marzo
con la celebración del sorteo público ante notario.
Los solicitantes —mayores de 5 años y menores
de 65— han de ser personas con movilidad reducida que accedan por primera vez a una vivienda
en propiedad, que deberán destinar a domicilio
habitual y permanente. No podrá alquilarse, ni total ni parcialmente, y el régimen jurídico de protección oficial tendrá una duración de 90 años
desde la fecha de su calificación. Todo este proceso está tutelado por una comisión de selección,
que comprobará que las solicitudes presentadas
reúnan los requisitos establecidos.

L’Ajuntament aprova la creació d’un centre
d’estudis del medi ambiental Recinte Torribera
L’Ajuntament de Santa Coloma presentarà en els
propers dies a la Diputació un projecte per
instal•lar al Recinte Torribera un projecte que té la
finalitat de crear a la nostra ciutat un centre de referència d’estudis del medi ambient. Sota el nom
de Pla Director del Centre d’Interpretació del Medi
Ambient Eco Metròpoli, s’ha dissenyat un centre,
obert a l’àrea metropolitana, que tractarà de ma-

nera especialitzada els temes relacionats amb el
canvi climàtic, el medi natural, l’ecosistema urbà i
el riu Besòs. El centre donarà servei inicialment a
30.000 alumnes de primària i secundària i també
al públic en general.
Aquest centre, que vol ser referent comarcal en
matèria d’estudis de medi ambient, estaria ubicat
a l’edifici de l’antic pavelló Montserrat, a la part

més alta de Torribera, la qual cosa permetria
també ser porta de sortida a possibles itineraris
guiats al poblat ibèric i a la serralada de Marina.
La creació del Centre d’Interpretació del Medi
Ambient Eco Metròpoli forma part del marc de
sostenibilitat definit a l’Agenda 21 Local.
PASSA A PÀGINA 2 !

ACTUALITAT
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El nou Centre és una aposta
per l’educació i el medi ambient
"VE DE LA PORTADA

El Centre respon als criteris de responsabilitat social amb l’entorn físic i
amb el medi ambient i, també, a una
aposta ferma pel civisme i l’educació
com a instruments preferents de gestió.
En aquest sentit, l’actuació respon a
la voluntat de treballar en col•laboració amb la Diputació per crear un espai de serveis d’educació i sensibilització ambiental. El Centre Eco
Metròpoli estarà ubicat al pavelló
Montserrat de la Torribera, un cop
alliberat dels seus usos assistencials.
El Pla d’acció municipal ja preveia el
disseny d’un centre d’interpretació
del medi de la ciutat durant el període 2004-2007, destinat al foment de
chi. La asocia!Cursos de yoga y tai-c
ción Esport i Salut hace cursos de yoga en el Centre Cívic de Can Mariner
los martes y los jueves en horarios de
mañana y tarde, y un curso de tai-chi
en el polideportivo Nou los martes y
jueves por la mañana y los lunes y jueves por la tarde. Inscripciones: en la
calle de Jacint Verdaguer, 22-24), de
lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a
20 h (tel: 93 386 76 08).

les activitats d’educació ambiental i,
de forma específica, a la promoció
del coneixement del parc de la serralada de Marina, del parc fluvial del
Besòs i de tots aquells àmbits ciutadans relacionats amb el medi ambient urbà i amb un pes específic sobre la lluita contra el canvi climàtic.
El Centre neix amb vocació netament
metropolitana, i serà una de les portes
d’entrada al parc de la serralada de
Marina i el punt de sortida d’itineraris
de passeig pel parc i el referent divulgatiu de la transformació experimentada pel Besòs en els darrers anys.
Disposarà d’una seu estable per a les
activitats educatives dels centres escolars i d’una exposició permanent
sobre el medi ambient urbà, permetrà l’arxiu de documentació i serà la
seu del fons Joan Vicente Castells,
que en l’actualitat està sent catalogat
de forma sistemàtica.
Finalment, l’equipament integrarà
solucions sostenibles en la seva estructura arquitectònica, sempre que
sigui possible, considerant les bones
pràctiques ambientals en el seu funcionament, sobretot pel que fa a la
generació i l’ús de l’energia, a la utilització de l’aigua i a la gestió dels
residus.

Edicte
De conformitat amb la resolució de la Tinença d'Alcaldia de Serveis Territorials i Municipals, s'ordena la publicació del calendari per realitzar les actuacions necessàries per tal de procedir a l'adjudicació, en règim de compravenda, de diversos habitatges de protecció oficial, destinats a persones
disminuïdes físiques i amb necessitat d'habitatge.
Els habitatges per adjudicar són els que tot seguit s'indiquen:
PROMOCIÓ PREU CONCERTAT
HABITATGES
Carrer dels Pirineus, núm. 38-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
PROMOCIÓ PREU RÈGIM GENERAL
HABITATGES
Carrer d'en Joan Ubach / carrer dels Espriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
I el calendari aprovat és el següent:
—Oficina d'Informació a Gramepark, SA (rambla del Fondo, núm. 13, local). Presentació de sol•licituds: del 22/01/07 al 09/02/07. De dilluns a dijous de 9 a 18 h. Divendres de 9 a 13 h.
—Reunió Comissió d'Habitatge: 20/02/07.
—Publicació llistes provisionals: 26/02/07.
—Període de reclamacions (4 dies): del 26/02/07 al 01/03/07.
—Reunió de la Comissió d'Habitatge: 08/03/07.
—Publicació llistes definitives:12/03/07.
—Sorteig : 22/03/07.

El edificio de vivienda pública
de la Ciba, a punto de finalizar

E

l alcalde, Bartomeu Muñoz, comprobó el pasado viernes 12 de enero el
estado de las obras del nuevo edificio de viviendas de promoción pública
que se construye en el paseo de Llorenç Serra, 48, en parte del terreno de la
que fue la emblemática empresa Ciba. La construcción, que lleva a cabo la
empresa del Consell Comarcal, Regesa, está muy avanzada y se prevé que
las viviendas puedan ser entregadas en primavera. Este edificio, de un total
de 49 pisos, 144 aparcamientos y 54 trasteros, está destinado a ser habitado
por 30 jóvenes y 5 personas con minusvalía de la ciudad, cuya solicitud de
vivienda fue extraída en el sorteo público que se realizó en el polideportivo
nuevo el 29 de octubre de 2004, y también por 14 familias que han sido expropiadas por operaciones urbanísticas en diferentes puntos de la ciudad.

BREUS
!Sopar solidari amb el poble sahrauí
Avui, 19 de gener (20.30 h), tindrà lloc a l’IES Ramon Berenguer IV el II Sopar
Solidari amb el Poble Sahrauí. L’objectiu és recollir fons per al viatge que faran alumnes d’aquest centre als campaments de refugiats. S’hi projectarà el
vídeo “De Santa Coloma a Dajla”, elaborat pels periodistes Llorenç Osa i Alba
Soler. El preu és de10 € els adults i de 7 € els nens (tel. 93 392 62 27).

!‘La sexualitat en els trastorns mentals’
El 25 de gener ( d'11 a 13 h) tindrà lloc una conferència sobre el tema “La sexualitat en els trastorns mentals greus” a la sala d’actes del Museu Torre Balldovina, a càrrec del Dr. José Antonio Navarro Sanchis, adjunt al Servei de Psiquiatria de la Vall d' Hebron. L’acte s’adreça als familiars de persones que
tinguin diagnosticat un trastorn mental greu. Organització: Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i Centres Assistencials Dr. Emili
Mira i López. Més informació, al telèfon 93 462 89 00 (ext. 70379).

!Taller sobre joguines
Edicte
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2006, va
acordar el següent:
Primer.- Atorgar la subvenció municipal en concepte d’arrendataris d'habitatges titulars de família
nombrosa, segons relació adjunta, amb càrrec a la partida 2040.6110748907 “Transferència a famílies nombroses arrendatàries” de l'exercici 2006.
Segon.- Procedir al reconeixement de les obligacions que derivin de l'atorgament efectiu de l'esmentada subvenció.
Tercer.- Ordenar el pagament, mitjançant transferència bancària, de la quantitat de 70,00 euros a
cadascun dels titulars relacionats.
DNII
TULAR
IMPORT
X3033505N
Yaser Fergany Abdellatef Fergany
70,00 euros
X1292943K
Laid Yahia Cherif
70,00 euros
X1448781B
Mohamed Khakfaoui
70,00 euros
Quart.- Publicar l'acord de resolució al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Full Informatiu de l'Ajuntament.

El dia 26 (18 h) tindrà lloc a la Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n)
el taller Joguina sorpresa, a càrrec de Chone Orellana, adreçat als infants.

!Guanyadores de la campanya de Nadal
Calçats Savina, al carrer de Sant Jeroni, i Carobel’s, al carrer del Rellotge, van ser els
dos establiments que, a través de la targeta Rasca, van guanyar els dos premis més
importants de la campanya de Nadal del comerç. Juana Daniela López Martínez va
ser la guanyadora del Compra gratis tot l’any, valorat en 7.500 €, mentre que Josefa Caño González es va endur el creuer per Europa per a dues persones.

Taller de ball
L’associació Triballcoloma organitza un taller de ball tradicional i un concert
amb la participació de Francesc Marinon, el dia 21 (18 h), al Centre de Tradicions Populars Catalanes de la plaça d’en Manent.

ACTUALITAT
Un convenio entre Ayuntamiento y concesionarios
da inicio a la transformación del mercado del Fondo

E

l mercado municipal del barrio
del Fondo será objeto en los próximos años de una profunda transformación para convertirlo en un centro
moderno, competitivo y adaptado a
las necesidades comerciales y de
servicios que tienen las personas que
viven en la zona donde está ubicado.
El primer paso para hacer posible esta reforma se dio el pasado miércoles
17 de enero, día en que el alcalde,
Bartomeu Muñoz, y el presidente de
la Junta de Concesionarios de dicho
mercado, Manuel Rosa, firmaron el
convenio que posibilita que se inicie
el proyecto para realizar la obra.
La firma del convenio ha sido el final
de un proceso de negociación que se
inició entre el Ayuntamiento y los
concesionarios del mercado en abril
del pasado año. Las diversas reuniones mantenidas desde entonces han
dado como resultado un acuerdo
donde se definen las condiciones generales que tendrá el edificio del
mercado tras la reforma, así como los
derechos de los concesionarios para
garantizar sus ventas durante todo el
proceso de la obra.
El objetivo es que la obra pueda iniciarse a primeros del 2008. Para llevarla a cabo, y durante los tres años
que se prevé que duren los trabajos,
será necesario trasladar de forma

provisional todas las paradas y servicios del mercado. El Ayuntamiento,
ante la falta de un terreno adecuado
cercano al mercado y dentro del término municipal, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Badalona, mediante el cual la vecina
ciudad cederá temporalmente el uso
de un espacio público próximo al barrio del Fondo y situado entre la avenida Italia y las calles Mozart y Verdi,
de Badalona. En este lugar se instalará una carpa acondicionada que hará la función de estructura de mercado para albergar a los paradistas.
La reforma del mercado del Fondo,
según el convenio, hará de este centro municipal un espacio moderno,

Cursos a l’Escola Oficial d’Idiomes

L

’Escola Oficial d’Idiomes de Santa Coloma (EOI) ofereix, per al segon
quadrimestre del curs 2006-2007, diversos cursos monogràfics d’anglès,
àrab i romanès. Les persones interessades han de fer la matrícula els dies
5, 6,12 i 13 de febrer, de 16 a 19.30 h, al Departament d’Alumnat de l’EOI
de la ciutat. Si no es disposa del certiticat de l’EOI o un d’equivalent, s’haurà de fer una prova de nivell. Més informació, al carrer de Victor Hugo, 5456 (tel. 93 468 53 66/70), i a www.xtec.es/eoisantacoloma.

Avui comença
la XXI Temporada
de Concerts

Torna el teatre
infantil
al Sagarra

Avui, 19 de gener (21.45 h), té lloc
a la Biblioteca Central el concert
inaugural de la XXI Temporada de
Concerts de Can Roig i Torres. Dins
del Cicle Joves Intèrprets, Helena
Muñoz (violí), Andrea Peirón (violoncel) i Jordi Flaquer (piano) oferiran obres de Beethoven. A la segona part, l’Arcambra Orquestra
interpretarà obres de Bach i Mendelsohn. Entrada gratuïta.

El dia 21 (12 h), torna la programació infantil al Teatre Sagarra,
amb la companyia Xirriquiteula
Teatre i la funció A tempo. La propera cita serà el dia 4 de febrer, a
les 12 h, amb la companyia Tactequeté i el seu espectacle Tactequequè? El preu de les localitats
és de 3 euros i es poden adquirir a
les taquilles del Teatre una hora
abans de la representació.

competitivo y el centro del eje comercial del más populoso de los barrios de Santa Coloma; un lugar de
gran influencia en otros barrios de la
ciudad, como el Llatí y Santa Rosa y
de otros de la vecina ciudad de Badalona. Cabe señalar que entre las
obras acordadas destaca que el nuevo mercado tendrá aparcamiento
para clientes, una biblioteca pública
y una guardería municipal.
En los próximos días se creará una
comisión de seguimiento, formada
por técnicos municipales y concesionarios, que velará por el buen desarrollo de todo el proceso para hacer
realidad un nuevo y más moderno
mercado para el barrio del Fondo.

3
Tallers de llengües
viatgeres al Centre
Europa Jove
Amb el lema “No et mosseguis la
llengua!”, el Centre Europa Jove
comença les inscripcions per als tallers d'anglès (els dimarts de 18.30
a 20 h) i de francès (els dijous de
18.30 a 20 h), adreçats a gent jove
d’entre 15 i 30 anys. El nivell és d'iniciació i la dinàmica serà la del
grup de conversa. Els cursos —que
són gratuïts— van començar el 16
de gener i està previst que acabin
el 31 de maig.
Les inscripcions restaran obertes
durant el mes de gener fins que no
hi hagi disponibilitat de places.
Mes informació, al Centre Europa
Jove, carrer del Rellotge, 21 (tel. 93
392 10 46), de dilluns a divendres
de 17 a 20 h, i a www.barcelonesjove.net/europa.

Se amplía el el horario
de atención para la
recogida de muebles
Hasta el 31 de diciembre, el horario
de atención para la recogida de
muebles y trastos viejos era de 9 a
13 h. Desde el 1 de enero, este horario se ha ampliado y ha pasado a
ser de 9 a 13 y de 16 a 21 h. El teléfono de atención al público es éste:
93 385 73 12.

Dilluns s’inicia un nou tram
de les obres d’urbanització del
carrer de la Circumval·lació

E

l tercer tram de les obres de la
primera fase de transformació del
carrer de la Circumval•lació s’iniciarà el 22 de gener. La fase que s’està
executant correspon a la primera
part, que va començar a final de
juny, i que va des de la plaça de la
Torre de l’Ou fins a la confluència
amb Júpiter i Olot. Aquesta primera
fase està estructurada, alhora, en
quatre paquets d’intervencions,
dels quals ara s’inicia el tercer, que
se solapa en part amb el segon
tram. L’estructuració en trams es fa
per disminuir al màxim les molèsties
al trànsit de vehicles i per alleugerir
els efectes sobre els col•lectius de
l’àrea, bàsicament les comunitats
educatives i els veïns i comerciants.
La data final de l’acabament de la
primera fase està prevista per al
mes d’abril.
El primer tram d’aquesta primera fa-

se ha actuat especialment en la part
de les voreres de la banda de Santa
Coloma. Concretament, en l’espai
que acull els equipaments escolars
(CEIP Antoni Gaudí i IES Terra Roja),
que es va programar en primer lloc
per alterar el mínim possible l’accés
dels alumnes als centres. El segon
tram, ja gairebé enllestit, completa
l’execució de tot el tram de Circumval•lació, des de la confluència amb
els carrers de Sant Eduard (Santa Coloma) i de Bellavista i Sant Antoni
Abad (Badalona), a la confluència
entre el carrer de Núria (Santa Coloma) i de Mercuri (Badalona).
Les obres provoquen desviaments
de trànsit, que estan degudament
senyalitzats, i ha suposat haver de
traçar recorreguts alternatius i reubicar algunes parades de les línies
d’autobusos que donen servei a la
zona (BD3, B18 i 801).

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

Lugar: Casal de Les Oliveres, calle
de Pep Ventura, 1-3.

“Medicina regenerativa: cèl•lules
mares”. Aquest és el títol de la propera sessió de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran que
tindrà lloc el dia 24 (17.30 h). La ponent serà Begoña Aran, biòloga, especialista en embriologia de l’Institut Dexeus.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

Activitats de l’Ateneu
Avui, divendres 19 de gener, a les
20 h, tindrà lloc l'assemblea mensual de l'Ateneu. El diumenge 21,
d'11 a 18 h, es farà l'assemblea
d'ARA! (Actuar, Reflexionar, Aprendre), amb dinar inclòs.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18 .

Baile de jubilados
El Casal de la Gent Gran Albert
Francàs organiza un baile todos los
sábados (16.30 h.).
Lugar: rambla de Sant Sebastià, 46.

Yoga Kundalini
El Grupo de Mujeres Yoga Kundalini imparte unos talleres de reiki (1r
nivel) los sábados de manera alterna, de 18 a 20 h. Este mismo grupo
celebra un café-tertulia y otras actividades lúdicas.
Teléfonos: 93 392 00 45 y 671 03
43 10.

Tertúlia literària
Dirigida per Carme Catà, l’Àrea Cultural Oriol celebra una nova tertúlia
literària. Tindrà com a convidat especial el poeta Jaume Marín, que
presentarà el seu nou llibre, Somriures infinits. L’acompanyament
musical anirà a càrrec de Kiko Pugés (violoncel). L’acte tindrà lloc el
22 de gener (21 hores). Per raons
d’aforament i seguretat, les places
són limitades.
Preu: 4 euros
Informació: carrer Nou, 4.
Telèfon: 93 385 30 05.

Farmàcies
•Divendres 19
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell,
67-69
•Dissabte 20
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
•Diumenge 21
Aragó, 29 / Rellotge, 60
•Dilluns 22
Av. Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
•Dimarts 23
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
•Dimecres 24
Perú, 28 / Passatge Caralt, 22
•Dijous 25
Av. Banús, 34 / Sant Carles, 42
•Aquestes tres farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27, i
Valentí Escalas, 7.

Flamenco
INSCRIPCIONS A LA RUA DE CARNAVAL. El 13 de febrer finalitza el termini
d'inscripcions de les comparses que vulguin participar a la Gran Rua de
Carnaval que tindrà lloc el 17 de febrer. Per participar-hi, cal adreçar-se a
l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de dilluns a dijous de 8.30
a 18 h, i divendres de 8.30 a 15 h, i omplir la fitxa d'inscripció.

Concierto de Asimétricos
Hoy, día 19 (22.30 h.), tendrá lugar
un nuevo concierto del ciclo “Mas
Unplugged”, con la actuación del
grupo Asimétricos. Cesc Vilà y Joaky presentarán una maqueta con
sus temas en solitario, así como su
nuevo proyecto conjunto, que tiene
como base la canción de autor.
Lugar: Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar ( Sant Jeroni, 1-3).

‘Los puentes de Madison’
Hoy, día 19 (17 h.), la Asociación de

Soporte Emocional en el Duelo (ASED)
celebra un cine-forum con la proyección de la película Los puentes de Madison, de Clint Eastwood. Estos coloquios se repetirán una vez al mes y
contarán con la participación de la
psicóloga Maite Xarrie.
Lugar: Pompeu Fabra, 22-24.

Danza del vientre
La Asociación de Vecinos de Les Oliveres tiene abierta las inscripciones
para un taller de danza del vientre
que se impartirá los martes de 17.30
a 18.30 y de 18.30 a 19.30 h.

Gramepark, SA: oferta púb
blica
Gramepark, SA, empresa municipal d'aparcaments i serveis necessita incorporar 5 conductors/es
per al seu servei de grua municipal, per tal de cobrir els caps de setmana i els dies festius.
Perfil: Com a requisit s'ha d’estar en possessió del carnet de conduir classe C i tenir coneixement de
català. Es valorarà disposar del carnet de conduir classe E.
Experiència: Es valorarà l'experiència en aquest tipus de serveis.
La presentació de currículums romandrà oberta fins a les 13 hores del proper 2 de febrer de 2007, i
es farà a les oficines de l'empresa Gramepark, SA, situades a la rambla del Fondo, núm. 13, local, de
Santa Coloma de Gramenet..

Edicte
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2006, va
acordar el següent:
Primer.- No atorgar la subvenció municipal en concepte d’arrendataris d'habitatges titulars de família nombrosa de l'exercici 2006 segons relació adjunta.
DNI
TITULAR
MOTIU
X0983024G
Ahmed Issaddiken
Manca de documentació
Segon.- Publicar l'acord de resolució al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Full Informatiu de l'Ajuntament.

Anunci
Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 16 de gener de 2007, s'obre la convocatòria de presentació de sol•licituds per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a projectes de cooperació al desenvolupament i activitats de sensibilització corresponents a l'any 2007, d'acord amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província,
número 272, de 12 de novembre de 2004.
Les sol•licituds es poden presentar des del 22 de gener al 21 de febrer de 2007, 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 el divendres de 8.30 a 15 hores, 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 trucar al telèfon 93 462 40 63.

Raíces del Sur celebrará una velada
flamenca el día 20 (22 h.) a la que
asistirá el coro rociero Alma
Marismeña. Al cante estarán María
Peña, Rodolfo, Carmen Nevado y
Carmen Jiménez, y a la guitarra,
Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.

Talleres en Singuerlín
La Asociación de Vecinos de Singuerlín organiza un cursillo de bailes
de salón y otro de danza del vientre.
Inscripciones: avenida de Catalunya,
41, de 17 a 20 h.
Teléfono: 93 391 73 41.

Cursos
La Asociación Española contra el
Cáncer empieza unos cursillos de
alfabetización, catalán, manualidades y yoga, en los que se pueden
inscribir las personas afectadas por
esta enfermedad.
Información: Centre Cívic del Riu,
calle de Pompeu Fabra, 22-24.

Anunci
De conformitat amb l'acord de la Junta de
Govern Local de data 5 de desembre de
2006, es fa pública l'aprovació del projecte
de numeració de la plaça de Montserrat Roig,
redactat pel Gabinet d'Acció Territorial, en el
sentit d'incorporar numeració a les noves
edificacions, quina façana donen a la plaça,
de forma correlativa a la numeració existent,
que es manté.
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