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CONCURS DE COTXES
TELEDIRIGITS
El proper 30 de març (de 17 a 20 h), el CRJ Rellotge XXI fa un concurs de cotxes amb radiocontrol. Qualsevol jove que vulgui participar-hi
pot trucar al 93 392 10 46 o passar pel centre
(carrer del Rellotge, 21) a inscriure’s.
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L’Ajuntament de
Santa Coloma renova
a fons la seva web i
estrena el domini .cat

millores
3 Noves
urbanístiques

derivades de la Llei de
barris a la zona sud

Atenuación del ruido, más espacio de uso público y mayor seguridad

Notables mejoras en el parque
de Europa y en la autopista B-2
20
El Ayuntamiento está gestionando con
el Ministerio de Fomento una serie de
mejoras en la autopista B-20 a su paso
por el parque de Europa de Santa Coloma. Dichas mejoras van encaminadas a
conseguir dos objetivos: ganar nuevas
zonas verdes, prolongando el parque
hasta el Recinte Torribera, y reducir el
ruido que genera el tránsito de vehículos en las viviendas cercanas.
Hace dos años, el Ayuntamiento ya solicitó al
Ministerio de Fomento un estudio para prolongar la losa del parque de Europa hasta el
puente de entrada al Recinte Torribera. La petición fue aceptada y en estos momentos el Ministerio está elaborando un anteproyecto de
dicha actuación. Los trabajos son muy preliminares y analizan básicamente las diferentes hipótesis técnicas que permitirán conseguir la
ampliación del parque de Europa y, al mismo
tiempo, garantizar la seguridad del tránsito del
túnel actual.
Por otra parte, a petición del Ayuntamiento, la
Demarcación de Carreteras de Catalunya, que depende del Ministerio de Fomento, está elaborado

un proyecto para la instalación de pantallas acústicas desde el puente de Can Zam, a la entrada del

L’Ajuntament explica al Consell de Ciutat el
grau d’acompliment del Pla d’acció municipal
El 17 de març, en el decurs de la reunió del Consell General de Ciutat, l’Ajuntament va donar compte de
l'acompliment del Pla d'acció municipal 2003-2007 (PAM). Com se sap, el PAM és la relació de propostes
realitzades a principi de mandat per l'equip de govern, on es recollien els compromisos, les accions concretes i els projectes per realitzar al llarg del quadrienni. D'un total de 177 accions previstes, se n'han
acomplert 158, la qual cosa representa un 89,4% del total. D'aquestes 158 accions o projectes, 132
(74,8%) s'han finalitzat, 13 (7,3%) estan en execució i en 13 casos (7,3%) s'està treballant en el projecte.
Pel que fa a la inversió, d'un total de 204.567.000 euros, se n'han invertit 199.503.000, motiu pel qual, des
d'aquesta anàlisi, es supera el 97%. La propera setmana detallarem àmpliament aquestes xifres.

túnel de la B-20, en la avenida de la Pallaresa. Con este proyecto se reducirá considerablemente el ruido que genera el tráfico
diario por la autopista. Cuando el proyecto
se acabe de redactar, el Ministerio contratará a la empresa encargada de realizar dichas instalaciones. El Ayuntamiento está
trabajando en esta actuación de manera
coordinada con el Ministerio de Fomento.
Otras de las medidas encaminadas a reducir el ruido que produce la autopista es
la pavimentación de sus calzadas con asfalto sonoreductor. En este sentido, la Demarcación de Carreteras ha comunicado
al Ayuntamiento que tiene previsto realizar estos trabajos este mismo año. La calzada de la avenida de la Pallaresa se pavimentó con este tipo de asfalto en dos
fases: en verano del pasado año y en el último mes de febrero.
En cuanto a la limitación de velocidad, hay
que decir que en la avenida de la Pallaresa el límite permitido actualmente es de
50 km/h. Por otra parte, el Ayuntamiento
está gestionando con el Servei Català de Trànsit
la limitación de velocidad hasta 60-80km/h de
los vehículos que circulan por la B-20 a su paso
por la ciudad.
En Santa Coloma existe además la prohibición de
circulación de vehículos pesados (de más de
3.500 kilos) por todo el término municipal, en el
caso de que dichos vehículos no tengan como
destino la ciudad. Solamente se permite el paso
de camiones de 3.500 a 16.000 kilos si su destino
es Santa Coloma para el suministro de comercios,
reparto doméstico, obras locales, etc.
Por último, hay que destacar que el Ayuntamiento ha firmado la orden de retirada de la cementera que actualmente está instalada en los terrenos
de Can Zam. Una vez finalizados los trabajos del
túnel de la nueva línea 9 de metro, dicha instalación debe ser retirada por su titular.

ACTUALITAT
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Convocada la desena
edició dels Premis
Literaris Bon Profit

El dia 27 s’inaugura al
Mas Fonollar l’exposició
‘El risc de l'asfalt’

L´Associació Colomenca de Literatura ha convocat la desena edició
dels Premis Bon Profit, el concurs de
receptes literàries, eròtiques i culinàries. La data límit de presentació
de treballs és el 26 de maig, i els originals es poden presentar a la Llibreria Carrer Major (Major, 13; tel.
93 385 58 42), a la botiga Eròtic
Shop (Santa Rosa, 5; tel. 93 466 36
06) o al restaurant Ca n’Armengol
(Prat de la Riba, 1; tel. 93 391 05 54).
Els textos no aniran signats ni s’hi indicarà el nom de l’autor i hauran de
portar un lema o pseudònim a la portada. Caldrà adjuntar-hi, en un sobre
tancat, nom i cognom, adreça, telèfon, adreça electrònica i altres dades
que puguin ser d’interès. A l’exterior
del sobre figurarà el lema o pseudònim. Hi pot participar qualsevol persona, sense límits d’edat. Els premis
s’atorgaran als millors relats que tractin alhora de temes eròtics i culinaris,
escrits en català o castellà, sota pseudònim i amb una extensió màxima de
6 folis a doble espai. Com cada any, hi
haurà un premi al millor relat (400 €,
val de 100 € a bescanviar a l’Eròtic
Shop i sopar per a dues persones al
restaurant Ca n’Armengol), al relat
més divertit (150 € i un sopar per a
dues persones al restaurant Isalba), al
relat més picant (150 € i un sopar per
a dues persones al restaurant La lluerna) i al millor pseudònim (lot de llibres valorat en 30 €, que s’haurà de
recollir a la Llibreria Carrer Major).

El 27 de març (18 h), s'inaugura al
Centre de Recursos per a Joves Mas
Fonollar l'exposició “El risc de l'asfalt”, que organitza la Diputació de
Barcelona amb la col•laboració de la
Fundació RACC. L'objectiu és informar, sensibilitzar i prevenir d'una
manera propera sobre el risc de la
carretera, i posar èmfasi en les principals causes dels accidents de trànsit. L'acte comptarà amb l'assistència
de la diputada d'Igualtat i Ciutadania
de la Diputació, Imma Moraleda; l'alcalde de Santa Coloma, Bartomeu
Muñoz; el regidor d'Infància i Joventut, Raúl Moreno, i el president de la
Fundació RACC, Sebastià Salvadó.
L'exposició es podrà visitar fins al
18 d'abril de 17 a 21 h.

Presentació del
programa europeu
Joventut en Acció
El CRJ Mas Fonollar, juntament amb
el Centre Europa Jove, donarà assessorament gratuït als joves i als grups
que es presentin el 27 de març (19
h) a les seves instal•lacions (Sant Jeroni, 1-3), en la presentació del programa europeu Joventut en Acció.

Oferta d’ocupació
ó
Grameimpuls, SA obre el procés de selecció d'un/a d'expert/a docent per a impartir dos cursos de formació contínua de les
especialitats d'anglès bàsic i conceptes
d'anglès específics del transport.
Les persones interessades han de lliurar
currículum i carta manuscrita fins al dia
30/03/07, a les oficines de Grameimpuls,
SA, carrer de Rafael de Casanova, 40, de
Santa Coloma de Gramenet. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 15 a 17 h i
divendres de 9 a 14 h.

L'Ajuntament renova la seva
web i estrena el domini .cat

D

es del passat dia 16 ja es pot
accedir al nou portal a Internet de
l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. A més d'un nou disseny, el portal estrena nova adreça, amb el domini .cat. Així, la nova
URL és http://www.gramenet.cat
El nou portal incorpora els elements d'imatge corporativa del
consistori, com són el color taronja
i el logotip SC+. També s'han reestructurat els continguts per facilitar
la navegació, tot incorporant els
estàndars d'accessibilitat per a
persones amb disminució.
Entre altes novetats, la web incorpora una secció de notícies que
s'actualitzen diàriament. També
s'ha creat un apartat específic de
premsa.
Amb aquest pas, l'Ajuntament modernitza i millora la seva presència
a la xarxa, alhora que avança en la

difusió de les noves tecnologies
d'informació i comunicació (TIC).
La web és una acció més del Pla director d'implantació de les noves
TIC, aprovat al 2003, que preveu
diverses iniciatives, com els telecentres, la xarxa wi-fi i l'extensió
de la signatura electrònica.
El sistema de gestió de la web es
basa en el gestor de continguts
(CMS) Typo3, un programari de
codi obert i gratuït que permet una
gran flexibilitat a l'hora de fer canvis al portal. Durant un temps, l'antiga direcció www.grame.net romandrà activa i redireccionarà els
internautes cap a la nova URL.
Des del consistori s'està treballant
en l'ampliació i la millora del serveis a Internet. Així, s'està treballant en un nou model del portal
d'entitats, per tal d'incorporar al
teixit associatiu a les noves TIC.

‘Una còpia’, obra que
reflexiona sobre la
clonació humana, avui
al Teatre Sagarra
Una còpia és una peça teatral que
planteja un tema de debat moral
d’actualitat: la clonació humana.
L’autora, Caryl Churchill, dóna per fet
que en un futur no gaire llunyà hi haurà clons humans. Si agafem aquest fet
com a real ens trobarem amb personatges que, òbviament sense haverlos demanat el seu consentiment previ, són còpies. L’obra, que està
dirigida per Jordi Prat i interpretada
per David Selvas i Andreu Benito, es
podrà veure al Teatre Sagarra avui,
dia 23 (22 h). El preu és de 15 €.

Un dispositivo policial velará por la seguridad
del festival del 25 aniversario de Tele Taxi

E

l próximo domingo, a
partir de las 10 de la mañana,
el grupo de comunicación Tele
Taxi, ubicado en nuestra ciudad, celebra con un macro festival musical su 25 aniversario.
Casi una cincuentena de cantantes y grupos musicales de
gran éxito irán actuando durante todo el día de forma sucesiva en un escenario instalado en el parque de Can Zam.
En previsión de una gran
afluencia de público, la Policía
Local y los Mossos d’Esquadra han
establecido un dispositivo de seguridad conjunto, que también contará
con servicio sanitario y vigilancia privada.

Una vez más, se recomienda a todos
los ciudadanos de Santa Coloma que
quieran asistir a este festival que se
desplacen a pié hasta el recinto, al
igual que se recomienda a quienes

vengan de otras localidades que
utilicen el transporte público.
El grupo de comunicación Tele
Taxi, que tiene sus estudios de
televisión y radio en la calle de
Sant Carles, y que está presidido
por el reconocido locutor Justo
Molinero, nació en 1982 como
medio radiofónico de relación
para los taxistas barceloneses;
desde entonces ha ido creciendo
hasta convertirse hoy en el grupo de comunicación privado con
mayor audiencia del país.
Entre los cuarenta y tres artistas invitados, el domingo estarán en Can
Zam, Julieta Venegas, Antonio
Orozco, la 5a Estación, David Demaría, Chenoa y Fangoria.

ACTUALITAT
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Llei de barris: se inicia el derribo de viviendas
obsoletas en la calle de Roger de Lloria
A yer, día 22, dieron comienzo los programa de actuaciones de la Llei mejora de su urbanización, con la
trabajos de derribo de varias viviendas obsoletas en la calle de Roger de
Lloria para liberar espacio y crear en
su lugar nuevas viviendas, algunas
de promoción pública, que construirá la empresa del Consell Comarcal,
Regesa. Esta actuación forma parte
de las obras de transformación que
se llevan a cabo en el entorno del
parque del Motocross, dentro del

de barris para la reforma de los barrios de la serra d’en Mena.
El Motocross
En la modificación del Pla General
Metropolità para la mejora urbanística de la zona sur se contemplan dos
tipos de transformaciones para el
parque dels Pins (antes Motocross).
La primera actuación se basa en la

BREUS
!Tambores, cornetas y ‘majorettes’
La Banda de Tambores, Cornetas y Majorettes de la Colonia Egabrense sigue
con sus puertas abiertas para los niños, niñas y jóvenes que quieran formar
parte del grupo. Más información, en la Colonia Egabrense (Sicília, 11), en
colonia.egabrense@hotmail.com y en www.coloniaegabrense.tk.

!Tallers per a joves
El CRJ Mas Fonollar (Sant Jeroni, 1-3) té obertes les preinscripcions per a aquests
tallers: balls caribenys, ioga, tècnica Pilates, dansa del ventre, teatre, directors
de lleure, caixa flamenca, guitarra, autoestima, risoteràpia, disseny de moda,
conversa en català, blocs, assessorament musical, Internet i pàgines web.

!Cursos en el Centre Cívic del Riu
El Centre Cívic del Riu hace cursos de danza del vientre (miércoles) y yoga
(martes y viernes) . Inscripciones: Pompeu Fabra, 22-24.

!Sala de ordenadores en Les Oliveres
El Casal de Les Oliveres (Pep Ventura, 1) abre una sala de ordenadores con acceso gratuito a Internet. Funcionará por las tardes en el horario habitual del centro.

reducción de las terrazas del mismo
parque para hacerlas más amplias,
uniéndolas mediante rampas, y la
ampliación, incorporando el patio y
parte del edificio de la escuela Els
Pins. La segunda contempla la mejora de las fachadas del parque, especialmente entre las calle de Roger de
Lloria, Monturiol y Canigó.
Las obras de renovación que ahora
han comenzado prevén la substitución de las escaleras actuales por
un nuevo vial, que permitirá el paso
de vehículos y una nueva conexión
con la calle de la Circumval•lació.
También se instalará un tramo de
escaleras mecánicas entre las calles
de Monturiol y Roger de Lloria.

Can Sisteré fa quatre
cursos d’introducció a
l’art contemporani
Can Sisteré oferirà aquest any quatre
cursos gratuïts d’introducció a l’art
contemporani amb l’objectiu de facilitar pautes de lectura que facilitin l’apropament a les pràctiques artístiques. Dos dels cursos estan
relacionats amb la història de l’art
—”De les avantguardes a les noves
tecnologies” i “De l’obra d’art a l’esdeveniment”— i els altres dos són de
caire temàtic —”Visions en paral•lel”
i “Art i societat”—. El primer (”De les
avantguardes a les noves tecnologies”) es farà els dies 10, 12, 17 i 19
d’abril (de 19 a 20.30 h) i anirà a càrrec de Neus Miró, llicenciada en història de l’art. El termini d’inscripció
acaba el 29 de març (carrer de Sant
Carles, s/n; tel. 93 462 40 53).

Se presenta el catálogo de recursos
para personas con discapacidades

E

l próximo jueves 29 de marzo (20 h.), en la sala de actos del Museu
Torre Balldovina, tendrá lugar la presentación del Catálogo de recursos y
servicios para las personas con discapacidades de Santa Coloma de Gramenet. Este documento, elaborado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación, recoge la información básica de los servicios y recursos con que cuenta la ciudad para uso y ayuda de las personas con
alguna discapacidad. El acto, abierto a la asistencia de todas las personas
interesadas, será presidido por el alcalde, Bartomeu Muñoz, y la diputada
del ámbito de Benestar Social de la Diputación, Kati Carreras.

!Curs d’Office per a joves
El CRJ Rellotge XXI té obert el termini d’inscripcions a un curs per a joves del
paquet informàtic Office (Word, Excel, Access i PowerPoint), que començarà
el proper mes d’abril (tel. 93 392 10 46).

LA FOTO

!Clases de sevillanas en Riu Nord
La Asociación de Mujeres de Riu Nord comenzará un curso de sevillanas el
11 de abril. Más información, en la calle del Safareig, 1-3 a partir de les 17 h.

!Actuación de Los Jubilados Marchosos

El grupo Los Jubilados Marchosos realizará una actuación en play-back el día
31 (18 h.) en el polideportivo de Can Sisteré. La entrada es gratuita.

!Aniversari del Casal d'Amistat amb Cuba
El 25 de març continuen, a la plaça de José Sánchez, els actes commemoratius del 25è aniversari del Casal d'Amistat amb Cuba José Sánchez, amb una
programació d'actes a partir de les 11 del matí: festival infantil, ofrena floral i
homenatge a José Sánchez —fundador del Casal—, actuació del grup folklòric bolivià Sayariy-Urg i projecció d'un audiovisual.

!Conferencia sobre salud mental
“Agresividad y autoagresividad de las personas enfermas”. Éste es el tema
de la charla que pronunciará la trabajadora social Alba Fernández el día 27
(18.30 h.) en el local de la asociación AM.MA.ME. (Florència, 44).

!Donació de sang
Amb el lema “Amb una vegada no n’hi ha prou”, l’Església Evangèlica organitza una donació de sang el dia 31 (de 17 a 21 h) al carrer de Magalhaes, 11.

SANTA COLOMA CIUTAT PUBILLA 2007. El 15 de març, al Teatre Sagarra, va
tenir lloc la presentació del programa de proclamació de Santa Coloma Ciutat
Pubilla 2007. Aquest acte va estar presidit per l’alcalde Bartomeu Muñoz, i hi
van ser presents el president de l’Obra del Ballet Popular, Joan Vidal i Gayolà; la
regidora de Cultura, Montserrat Olivés, i el president del Patronat Pro Aplec,
Asensi Hernàndez. També es van presentar els sardanistes d'honor de Santa
Coloma Ciutat Pubilla: Eduard Juanola, Manel Lacasa, Elena Callen i Sara Díaz.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Colònies de primavera
El Grup de Joves de Singuerlín ha
programat unes colònies de primavera a Can Vandrell (Sant Feliu de
Buixalleu, al peu del Montseny) per
als dies 6, 7 i 8 d’abril.
Preu: 84 euros.
Inscripcions: carrer de Tarragona,
12, de 16 a 20.15 h.

Aula gent gran
“La música de Beethoven”. Aquest
és el títol de la propera sessió de
l’Aula d’Extensió Universitària per a
la Gent Gran —l’última d’aquest trimestre—, que tindrà lloc el 28 de
març (17.30 h). El ponent serà el professor Boris Mir.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

Conferència
El periodista colombià Mauricio
Chinchilla serà el ponent d’una conferència que tindrà lloc el dia 29 (21
h), amb el títol de “Los invisibles hilos del perdón”.
Lloc: carrer Nou, 4-6.
Organització: Àrea Cultural Oriol.

Asamblea
La Asociación de Vecinos de Singuerlín celebrará una asamblea ordinaria el jueves, día 29 (19.30 h.).
Lugar: avenida de Catalunya, 41.

Activitats de l’Ateneu
Avui, divendres 23 de març, tindrà
lloc l'assemblea mensual de l'Ateneu i, tot seguit, hi haurà un sopar
popular amb menjar senegalès.

Farmàcies
Divendres 23
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dissabte 24
•D
Florència, 45 / Av. de la Generalitat,
131
Diumenge 25
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dilluns 26
•D
Joan v. Escales, 7 / Còrdova, 47
Dimarts 27
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dimecres 28
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dijous 29
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant
Joaquim, 44-46
•Aquestes quatre farmàcies obren
cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27;
Valentí Escalas, 7, i passatge d’en
Caralt, 22.

El Museu fa per segon any un
curs sobre la cuina de l’antiguitat
Per als propers mesos d'abril i
maig el Museu Torre Balldovina ha
organitzat el 2n curs teòric i pràctic
“Cuinar, menjar i beure en època
antiga”, de divulgació al voltant de
l'alimentació, els usos i les formes
del menjar en el món antic. El curs
s’adreça al públic en general.
A través de l'arqueologia i les fonts
clàssiques es coneixen part dels
productes que es produïen i es
consumien a la Mediterrània des
del segle VI aC fins el segle V dC.
Aquest curs permet fer una aproximació històrica al passat i conèixer
els productes, els atuells i la forma
de preparar el menjar que tenien
els nostres avantpassats, tot participant amb els cinc sentits d'aquell
moment i de l'alimentació com una
expressió fonamental de la cultura.
Les classes es faran tots els dimecres, del 18 d'abril al 9 de maig de
19 a 20.30 hores, al Museu. Inscripcions fins el 15 d'abril. Places
limitades. Les impartiran Juana

Lloc: Ateneu Popular Julia Romera
C/ Santa Rosa, 18 (Riu Nord)

L’Hora del Conte
!Dimarts 27.Conte dedicat a les dones, narrat per María José Ramos.
Biblioteca Singuerlín, 18.30 h.
!Dimecres 28. No posem tanques al
món, de Marina Gómez i Manel Tomàs (després hi haurà un taller de
manualitats). Biblioteca Can Peixauet, 18 h.

Penya Gol 3.000
Continuen els actes de celebració del
25è aniversari de la Penya Barcelonista Gol 3.000.
!Avui , 23 de març (19.30 h), hi haurà una botifarrada amb rom cremat i
cantada d'havaneres. Hi actuarà
l'escola de dansa de Yolanda Valero.
Lloc: Mas Fonollar.
!Dissabte, 24 (de 10 a 12 h), se celebrarà la II Trobada de Plaques de

María Huélamo, arqueòloga, i Josep Maria Solias, doctor en història
antiga.
Més informació i reserves, al Museu, plaça de Pau Casals, s/n (tel.
93
385
71
42)
i
a
m.st.colomag@diba.es. S’hi pot
anar els matins de dimarts i dijous
de 10 a 12 h i, a les tardes, de dimarts a dissabte de 18 a 20.30 h.

Cava, en què es presentarà el model
dissenyat amb motiu del 25è aniversari de la Penya Barcelonista.
Lloc: pavelló de Can Sisteré
!Diumenge, 25 (14 h). Acte de cloenda amb dinar de germanor. Hi actuarà l'orquestra Barca de Mitjana.
Lloc: Recinte Torribera.

Exposició de pintures
Amb motiu de la celebració de la festa de Sant Josep Oriol, avui, dia 23 (21
h), tindrà lloc el vernissatge de l’exposició de pintures de Jorge Rojas i un
concert de la pianista Yoko Suzuki.
Lloc: carrer Nou, 4-6.

Concert
Avui, dia 23 (21.45 h), dins de la XXI
Temporada de Concerts de Can Roig i
Torres (Cicle Joves Intèrprets), l’aula
de piano i música de cambra, interpretarà obres de Lloyd, Bartok i Debussy.
Lloc: Biblioteca Central.

Edicte
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en data 30 de gener de 2007, va aprovar el text refós
de les Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions per a activitats sòcioculturals, l'autorització de la despesa global, la convocatòria per a la presentació de sol•licituds de subvencions des de l’1 de març de 2007 fins al 31 de març de 2007 i la seva exposició al públic durant
vint dies, mitjançant el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al full informatiu municipal L'Ajuntament Informa, a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Durant el termini d'exposició al públic no hi ha hagut cap reclamació, al•legació ni suggeriment, per la
qual cosa cal entendre-les aprovades de manera definitiva.

Bases del concurs per
a la creació
ó de la
marca de l''Associació
ó
de Comerciants del
Centre
Objecte del concurs.
Creació de la marca i l’eslògan comercial de la
futura Associació de Comerciants del Barri del
Centre de Santa Coloma de Gramenet, encarregada de liderar el Pla de dinamització comercial del Centre, que té l'objectiu de planificar i executar un seguit d'accions dirigides a la
modernització, adaptació i millora de la competitivitat del sector comercial de la zona, mitjançant l'elaboració d'un pla de màrqueting.
Bases del concurs
1. Pot presentar-se al concurs tothom que ho
desitgi. Cada autor pot presentar com a màxim dues maquetes.
2. Els treballs que es presentin hauran de ser
originals i hauran de tenir una mida Din A-3 i
4 formats diferents: a) amb el disseny de la
marca en color; b) amb el disseny de la marca
en color més l'eslògan; c) amb el disseny de
la marca en blanc i negre, i d) amb el disseny
de la marca en blanc i negre més l'eslògan.
3. El projecte ha de contenir les paraules següents: a) concepte clau: “Centre”; b) conceptes secundaris: “Comerç” i “Santa Coloma”.
4. Els atributs per redactar l'eslògan han de
ser els següents: El comerç del barri del Centre de Santa Coloma es caracteritza per una
oferta variada i de qualitat. La confiança i la
voluntat de fer ciutat són els valors més genuïns dels nostres comerciants.
5. A més del treball, presentat en Din A-3 i en
4 formats diferents, es requereix el següent:
a) la presentació d'una memòria tècnica, en
un full mida Din A-4 d'extensió màxima, on
s'especifiquin els colors utilitzats, que, com a
mínim, hauran d'anar en forma de gamma
Pantone; b) l'aplicació del logotip, en un full
mida Din A-3, amb una carta en un sobre i
una targeta.
6. El guanyador del projecte estarà vinculat a
l'encàrrec de la realització i entrega d'un manual d'ús.
7. La dotació econòmica del projecte guanyador és de 900 €.
8. Els treballs s'han de presentar a la seu de
l'Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) a
la següent adreça de correu postal: carrer de
Sant Carles, 14, 08921, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).Telèfons: 93 385 79 04, 93
385 79 05 . Fax: 93 386 77 58.
9. Els autors poden presentar-se amb pseudònim. En aquest cas, se seguirà el sistema de
plica tancada.
10. El termini de presentació dels treballs s'acaba el dia 30-04-2007 a les 14 hores.
11. L'organització no mantindrà correspondència amb els autors que es presentin al concurs.
12. El jurat estarà format per: a) professionals
del disseny amb reconeguda experiència; b)
2 o 3 representants del comerç del Centre de
Santa Coloma de Gramenet.
13. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.
14. L'obra premiada quedarà en propietat de
la futura Associació de Comerciants del Barri
del Centre de Santa Coloma de Gramenet.
15. Les obres no premiades estaran a disposició dels concursants no premiats fins el 3006-2007.
16. Les bases d'aquest concurs es publicaran
degudament als mitjans d'informació locals
de Santa Coloma de Gramenet.
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