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Els grups polítics
municipals opinen
sobre el desplegament
del Pla d’acció municipal

2

La Passió
d’Esparreguera estarà
present a la Setmana
Santa colomenca
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L’IME aprova la
convocatòria de
subvencions esportives
per a aquest any

6

Mejoran los servicios en cantidad y calidad

Bartomeu Muñoz i Calvet.
Alcalde de
Santa Coloma de Gramenet.

El 17 de marzo devolvimos a los ciudadanos, a través del Consell General de Ciutat, el Plan de Acción Municipal 2003-2007. El PAM es la concreción de las intervenciones, propuestas y prestaciones de servicios que el Ayuntamiento se comprometió a realizar a principios del actual mandato. Así pues, su evaluación
transcurridos cuatro años permite calibrar el grado de eficacia y el ritmo de evolución de la ciudad. Podemos afirmar, con orgullo, que hemos conseguido realizar
alrededor del 90% de lo que nos proponíamos, con una inversión de unos 200
millones de euros. Con estos logros no sólo hemos mejorado en cantidad y calidad
los servicios que reciben los colomenses, sino que, mediante el Consell de Ciutat,
hemos implicado de forma activa a la ciudadanía. En esta línea, cerca del 40% de
las acciones enunciadas en el PAM corresponden a recomendaciones que los ciudadanos incluyeron en el dictamen del Consell.

El Ple acorda
potenciar la masia
de Can Butinyà
com a museu

7

OPINIÓ

2
El passat 17 de març, l'equip de govern municipal
va presentar al Consell General de Ciutat un informe sobre el grau d'acompliment del PAM (Pla d'acció municipal). El PAM és el
conjunt d'actuacions executades a Santa Coloma, a
partir d'una proposta del govern municipal ampliada amb les recomanacions que després d'un debat
va fer el Consell de Ciutat. Es va aprovar a l'inici de
mandat, ara s’ha avaluat. Les dades són contundents: 177 actuacions per un import de 204 milions
d'euros. Gairebé s'ha executat un 90% dels compromisos i un 97,48% del seu import econòmic.
L'equip de regidors i regidores socialistes podem
presentar a la ciutadania el detall del grau d'acompli-

ICV-EUiA piensa que la participación ciudadana no sólo es el
ejercicio de un derecho fundamental, sino el elemento clave
para conectar la acción de gobierno con las necesidades de las personas y para facilitar la eficacia política.
Las personas tienen derecho a participar en su bienestar, fin último de la democracia. En este sentido, este mandato ha servido para desarrollar el Reglamento de Participación Ciudadana mediante la
implantación del Consell de Ciutat, una buena herramienta para la construcción colectiva de nuestra ciudad. Si bien hemos avanzado en este ámbito, necesitamos dar un salto cuantitativo y cualitativo.
Entendemos que el próximo gobierno, que surja de

Al último Consell de Ciutat del 17 de marzo, acudieron unas 50 personas
de las cuales la mitad
eran políticos municipales o técnicos del Ayuntamiento.
Se nos convocó para que el Alcalde nos explicara los "logros" de su gestión en los últimos 4
años y algunas propuestas electorales de su
partido para el 27 de mayo, por ello calificamos
dicha reunión como electoralista y propagandística del Alcalde.
Estos últimos 4 años la participación ciudadana
ha sido realmente escasa, y en muchos casos
utilizada a gusto del Alcalde y no para consul-

CiU va aprovar el Pla de mandat perquè per primera vegada es fixava per escrit i amb un
compromís polític consensuat què faria l'Ajuntament durant 4 anys. Es van
pressupostar les inversions i les obres. Tot estava
previst i hi havia diners per fer-ho. Es van dividir les
actuacions en 4 grups (serveis territorials, a la persona, promoció i economia, benestar i solidaritat).
Un document obert i subjecte a canvis, però sempre
dins un ordre i consens. L'aportació de CiU també va
ser decisiva perquè hi implicàvem una manera qualitativa de treballar, tal com ens hi vam comprometre. El resultat final, però, ha estat ben divers. Malauradament, la intencionalitat era una bona base però

Feina
ben feta
ment, el de tot el govern amb majoria socialista. En
destaquen per exemple ajuts a la rehabilitació i a la
instal•lació d'ascensors, 20 noves zones verdes, 50
equipaments, augment del nombre de mediadors
socials... Tot això és només una petita mostra de la feina feta en les 177 actuacions i una prova de que allò
que prometem, ho acomplim. Més enllà d'aquestes
actuacions, també se n'han fet altres, i són un conjunt
ben important que en parlarem en una altra ocasió.
Donar comptes al Consell de Ciutat i fer balanç polític
reafirma, una vegada més, el compromís municipal

Renovemos el Consell
de Ciutat al 100%
las elecciones municipales de este año, tiene la obligación de impulsar cambios que consoliden y mejoren este órgano de participación popular.
El Consell de Ciutat es el lugar donde los diferentes
consejos sectoriales tienen que presentar al resto de
colectivos ciudadanos y a los grupos municipales sus
propuestas. Hay que recordar que los consejos de la
Gent Gran y de Medi Ambient aún no se han constituido. El PAM (programa de actuación del mandato),
los presupuestos municipales y las operaciones urbanísticas son otras de las prioridades que deben

Utilización electoral
del Consell de Ciutat
tar nada a los colomenses. El PP ha pedido que
los colomenses se pronuncien a través del Consell de Ciutat sobre la futura ubicación de la comisaría de la Policía Local, sobre medidas para
combatir la delincuencia, como poder dinamizar nuestro comercio, o el proyecto Pallaresa,
pero el Alcalde no ha hecho ni caso y en el único proceso participativo de la legislatura, el de
la reforma de Can Zam, las conclusiones de los
vecinos las ha dejado en el cajón, ninguneando
a la ciudadanía.

Un pla amb
desnivells
hi ha hagut desviacions importants. En alguns temes
s'ha complert molt bé (control pressupostari, inversions i obres) però esquitxat d'imprevistos forçats
per l'ànsia dels cops d'efecte (com l'augment del
deute municipal per la desviació de preu de les
escales mecàniques), alguns incompliments per
manca de previsió (habitatge o la nova comissaria
de policia local), alguns oblits per manca de voluntat política de la direcció (no s'ha fet el control amb
els partits del govern), i buits significatius (participació escassa i gairebé nul•la intervenció del Consell

de desenvolupar mecanisme de participació i consens. Com és el cas del debat sobre el futur de Can
Zam. És evident que una política decididament destinada a les persones ha de tenir en compte els seus
representants a través del teixit associatiu de la ciutat. El PAM és una eina que hem fet servei en profunditat a l'Ajuntament. De fet, es tracta d’ un contracte
amb els colomencs i les colomenques, amb els veïns i les veïnes de la ciutat. Tenim, en definitiva, els resultats d'una bona
feina i ben feta.
Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

marcar la dinámica futura del Consell de Ciutat. ICVEUiA defiende que desde el Ayuntamiento debemos
dotar de recursos y tiempo suficiente para el debate al
Consell de Ciutat, para que la ciudadanía se sienta corresponsable del diseño de las intervenciones del
mandato. Esto significaría que hemos sido capaces de
articular un nuevo método para su elaboración, teniendo como eje trasversal la
participación y la opinión de la
ciudadanía y el tejido social de
Santa Coloma de Gramenet

Loli Gómez Fernández. Portaveu
del Grup Municipal d’ICV-EUiA

Por ello, entendemos que después de las elecciones se debe apostar por la participación ciudadana real, con Consejos de Barrio activos,
donde se escuche a los vecinos y no utilizar el
Consell de Ciutat como propaganda electoral
del equipo de gobierno.

Ma. Carmen Sáez Belver. Portavoz del Grup Municipal Popular

de Ciutat, que va rebre els temes tard, incomplets i
sense gaire marge d'intervenció). En definitiva, una
política de fets consumats i de poca implicació,
impecable en l'execució tècnica però coixa de
voluntat política i amb massa intervencionisme, que
no fa sinó constatar que el plantejament inicial dista
molt de la realitat perquè alguns partits encara no
creuen en la implicació de veïns i
entitats per dissenyar la ciutat.
Per sort, però, hi ha una altra
manera de fer ciutat i política i
que és la que defensa CiU.

Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU
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Los cuadros escénicos de la Passió
de Esparreguera participarán en la
procesión del Domingo de Ramos

V

uelven los pasos de la Semana
Santa, y este año con una gran novedad: la traslación de la Passió de
Esparreguera a las calles de Santa
Coloma el 1 de abril, Domingo de
Ramos, junto a la procesión de la
Cofradía de la Vera Cruz.
Cada año hay una representación
de la Passió en una ciudad. En esta
ocasión se escenificarán algunos de
las cuadros más importantes del espectáculo en Santa Coloma de Gramenet, con motivo de su nombramiento como Ciutat Pubilla de la
Sardana, título que fue otorgado a
Esparreguera en 2006.
El domingo 1 de abril, Santa Coloma
se trasladará a la Jerusalén hebrea,
y todos los ciudadanos podrán experimentar de cerca algunos de los
momentos más significativos de la
pasión de Cristo. Es una recreación
con un componente teatral de calidad, que se llena de contrastes e
imágenes atípicas que serán captadas por un centenar de fotógrafos
participantes en el VI Concurso de
Fotografía de la Passió d'Esparreguera, los cuales se desplazarán
hasta Santa Coloma para captar estas escenas.
La Passió de Esparreguera es un espectáculo que se ha consolidado
gracias al esfuerzo de un pueblo aficionado al teatro, que durante más

Nuevo tramo
de obras en la calle
de la Circumval·lació
El 27 de marzo dieron comienzo
las obras de transformación de un
nuevo tramo de la calle de la Circumval•lació. En este caso, entre
la plaza de la Torre de l'Ou y las
calles de Júpiter y Olot. Como en
tramos anteriores, se mantiene el
operativo de señalización y de
desvío del tráfico y de las líneas
de autobús BD3, B18 y 801.
La reforma de la calle de la Circumval•lació en una nueva avenida
que una los barrios de la Serra d'en
Mena de nuestra ciudad y Badalona forma parte del programa de la
Llei de barris. Los trabajos tienen
como objetivo crear una gran avenida, con un espacio central de relación cívica, de casi un kilómetro y
medio, y los lleva a cabo la empresa Regesa, del Consell Comarcal.

de 400 años ha construido una obra
que hoy siguen un mínimo de
10.000 espectadores al año.
La borriquita
Pero Santa Coloma también tiene su
propia tradición. El Domingo de Ramos, la Cofradía de la Vera Cruz organiza la procesión conocida popularmente como “La Borriquita”,
ya que escenifica la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén montado sobre un asno.
La salida en procesión del paso se
iniciará a las 11.45 horas, con el siguiente recorrido: plaza de la Iglesia, Mn. Jaume Gordi, Rafael Casanova, Irlanda, rambla de Sant
Sebastià, rambla del Fondo, Beetho-

ven, plaza del Rellotge, Mn. Jacint
Verdaguer, Irlanda, Mn. Camil Rosell y plaza de la Església.
El cortejo irá encabezado por la Casa de Aragón Virgen del Pilar que
hará la tradicional rompida de la
hora al llegar a la plaza del Rellotge.

Presentación de los Acuerdos
Cívicos por la Limpieza

E

l 11 de abril (18.30 h.) en la Sala de Plenos del Ayuntamiento, tendrá lugar la presentación de los Acuerdos Cívicos de Territorio del Plan Transversal
por la Limpieza. Estos acuerdos, entre el Ayuntamiento y entidades, con una
base común de corresponsabilidad por el bien de la ciudad, tienen como fin
lograr, entre todos, una ciudad más limpia. El Plan Transversal de la Limpieza
busca la implicación del mayor número posible de vecinos, sumar esfuerzos,
para reforzar la idea de que ésta es una tarea de todos. Su método de trabajo
se ha basado en tres fases —información, deliberación y debate—, cuyo resultado final son los Acuerdos Cívicos que se presentan el próximo día 11.

Acaba la campanya de l’esporga
d’hivern de l’arbrat viari

A

quest mes de març ha finalitzat la campanya d'esporga d'hivern de l'arbrat viari i dels parcs i
jardins de la ciutat.
L’esporga es realitza durant el descans vegetatiu dels arbres i depenent de la finalitat es porten a terme
diferents tipus d'esporgues. En el cas
dels oms la finalitat de l'esporga és
equilibrar la capçada i eliminar el
brancatge mort o trencadís. En les
espècies al•lèrgenes o quan el fruit
provoca molèsties es fa una reducció
de capçada per reduir l’efecte. Tot i
que la campanya d'hivern ha finalitzat, durant l'any es continuen realitzant esporgues en verd, que consisteixen en aixecaments i sanejaments
de brancatge i formació d’unes determinades espècies.
Així mateix, en els casos en què
l'arbrat provoca molèsties per la

Campanya anual
esporga d'hivern
Espècie

Troana
Om

Unitats

487
718

Plàtan
Pollancra del cotó

90
47

Falsa acàcia
Morera
Mèlia
Braquiquíton
Tipuana
Nombre d'arbres

112
79
43
105
98
1.779

proximitat amb finestres i balcons,
s'esporga el brancatge.

Los actos litúrgicos del Domingo de
Ramos se completan con la bendición de la palma, en la plaza del
Olimpo (11.30 h.), por el rector de
la parroquia de Sant Josep Oriol.
La Semana Santa colomense continuará con la procesión de Jueves
Santo que organiza la citada Cofradía de la Vera Cruz. Partirá a las
22 horas de la iglesia Major. La comitiva religiosa hará este recorrido:
plaza de l’Església, Mn. Jaume Gordi, Rafael Casanova, Nàpols, Beethoven, Sicília, Rafael Casanova, Mn.
Camil Rosell y , de nuevo, plaza de
l’Església.
A los actos litúrgicos habituales de
Jueves Santo y Viernes Santo, hay
que añadir otra procesión, la del Encuentro, que organiza la iglesia de
Sant Joan Baptista en el barrio del
Fondo. Tendrá lugar el Domingo de
Resurrección, a las 11.30 h.

Nova unitat de
fibromiàlgia,
al barri Llatí
La Fundació Hospital de l’Esperit
Sant (FHES) ha posat en marxa
una unitat de fibromiàlgia amb la
finalitat d’atendre i actuar com a
consultora dels casos complexos
que vénen derivats des de
l’Atenció Primària de Santa Coloma de Gramenet, relacionats
amb aquesta malaltia.
Inicialment la unitat treballarà en
coordinació amb l’Àrea Bàsica
del Barri Llatí i ampliarà la seva
activitat progressivament, amb
les altres àrees bàsiques de salut
de Santa Coloma. Per poder accedir a la unitat de fibromiàlgia, cal
fer-ho a través del metge de
capçalera del barri Llatí i mitjançant la infermera d’enllaç es
podrà coordinar les necessitats
assistencials de cada cas concret.
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El Ayuntamiento redactó en el año 2003 el
Plan de Acción Municipal (PAM), una relación de compromisos y objetivos para desarrollar en el presente mandato político.

A dos meses de que este período acabe, se
han hecho públicos los resultados del PAM.
Y las cifras son concluyentes: en cuatro
años se han gastado casi 200 millones de

euros en proyectos de transformación del
territorio y en atención a los ciudadanos. El
Consell de Ciutat ha dado ya su visto bueno
a este balance de gestión.

EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL HA SIDO MUY ALTO

El Ayuntamiento ha invertido en cuatro
años 200 millones de euros en un total de
158 acciones o proyectos para la ciudad
E

l Plan de Acción Municipal
(PAM) es una relación de propuestas que fue redactada por el equipo
de gobierno al principio del actual
mandato político —en 2003—, que
recogía compromisos, acciones
concretas y proyectos para realizar
a lo largo del cuatrienio. El PAM se
ha constituido en un instrumento
imprescindible, una guía de acción
y un buen medidor de la eficacia
municipal.
Cuando faltan dos meses para que
acabe este mandato, los resultados
son esclarecedores: de un total de
177 acciones previstas en el PAM, se
han cumplido 158, lo cual representa un 89,4% del total. De estas 158
acciones 132 (74,8%) se han finalizado, 13 (7,3%) están en ejecución
y 13 más (7,3%) está en fase de proyecto. En cuanto a la inversión, de los
204.657.000 euros previstos, se han
invertido 199.503.000 euros, lo que
representa más del 97% del total.

Todas las actuaciones
del PAM estaban
presupuestadas y
tenían fecha de
ejecución
Las cifras son suficientemente explícitas y hablan por sí solas, pero aún
así el PAM no recoge algunos proyectos importantes para Santa Coloma que se gestaron un poco más tarde. Es el caso, por ejemplo, del Plan
de Movilidad Urbana que prevé la
instalación de 65 tramos de escaleras mecánicas en calles con un fuerte desnivel.
El PAM, a diferencia de otros programas realizados en anteriores
mandatos, se ha caracterizado por
ser un proyecto consensuado y realista. Todas las actuaciones fueron
previamente presupuestadas y
marcadas con una fecha de ejecu-

El Ayuntamiento presentó el pasado día 17 al Consell de Ciutat el estado de ejecución del PAM
ción en el calendario. La inversión
global del PAM supera los 200 millones de euros (más de 38.000 millones de las antiguas pesetas), de
los cuales el Ayuntamiento ha
aportado unos 20 millones (unos
3.300 millones de pesetas).
La financiación del PAM ha supues-

to, pues, un ejercicio de cooperación de diversas instituciones. El
consistorio colomense ha tenido
que poner de acuerdo al Consell
Comarcal del Barcelonès, la Diputación de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Administración

Estat de les accions del Pla d’acció municipal
Estat de les accions

Nombre

Percentatge

Total Miler €

Acabades

132

74,8 %

161.200

Realitzant-se, en execució
Realitzant-se, en projecte
TOTAL
Ajornades
Pendent de factors externs

13
13
158
12
7

7,3 %
7,3 %
89,4 %
6,6 %
4,0 %

20.714
17.589
199.503
737
4.417

General del Estado y la Unión Europea. Prácticamente todas las actuaciones recogidas en el PAM cuentan con una aportación económica
de alguna de las administraciones
citadas.
El Ayuntamiento de Santa Coloma,
antes de poner en marcha este ambicioso proyecto, quiso pulsar la
opinión del Consell de Ciutat, órgano máximo de participación ciudadana. El Consell, que basa su funcionamiento en criterios de
participación, transparencia y compromiso, realizó aportaciones a la
propuesta inicial del PAM y anualmente ha tenido una información
detallada del estado de ejecución
del mismo. En este sentido, el pasado 17 de marzo, el Consell debatió
los resultados globales antes mencionados.
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El Pla d’acció municipal assoleix objectius importants
en reformes urbanístiques i en atenció a les persones
E

ls Serveis Territorials i Municipals han tingut un gran protagonisme en el Pla d’acció municipal
(PAM). S’han comptabilitzat un total de 64 accions que pertanyen a
aquest àmbit, la majoria de gran
importància per a la vida quotidiana dels veïns. Aquest és el cas de la
urbanització de la plaça de l’Olimpo i de carrers com Singuerlín, Enric
Granados, Mozart, Verdi, Francesc
Macià, Sant Silvestre, Rellotge, Sant
Pasqual, Pirineus, Francesc Viñas,
Mare de Déu de Montserrat, etc.
També s’han de destacar algunes
transformacions de la trama urbana
tan complexes com el Front Fluvial
del Raval, el jardí d’Ernest Lluch o la
tercera fase de la rambla de Sant
Sebastià, obres ja finalitzades. El
barri del Fondo compta amb una
nova referència de centralitat, la
plaça de la Mediterrània, amb zones comercials, d’esport i d’oci.
S’han posat en marxa els aparcaments de la plaça de l’Olimpo, Mozart / Verdi, Irlanda, rambla del
Fondo, la Guinardera i altres a les
promocions d’habitatge de protecció pública. En total han estat 2.122,
de les quals 1.600 estan acabades i
522 en obres.
Les accions del PAM en l’àmbit del
territori es completen amb diversos
projectes de reforma urbanística,
expropiacions de terrenys, manteniment de la via pública i inversions
continues en equipaments municipals i en maquinària per a la neteja
viària.
En matèria d’habitatge i sòl, el PAM
preveia diverses promocions d’habitatge públic que ja estan enllestides. És el cas dels HP Alps-Pedrera,
Amèrica-Puig Castellar, CatalunyaSinguerlín, Enric Granados, Farigola
(Primavera II), Primavera, 50 (Primavera III) o els anomenats HP5
(Mozart, 76) i HP6 ( Dalmau, 18;
Milà i Fontanals, 85-91; Bruc, 2123).
Pel que fa al medi ambient, cal destacar l’aprovació recent del mapa
de capacitat acústica, que omple un
buit tan important i tan sensible per
a la convivència. A més, continuen
les tasques de recuperació de les
zones periurbanes, s’ha posat en
marxa la minideixalleria del Raval i
s’ha elaborat el Pla de mobilitat urbana, el desplegament del qual
serà clau a mitjà termini, ja que preveu la posada en marxa d’una xarxa d’escales mecàniques als car-

S’han creat nous
espais com les places
de l’Olimpo i de la
Mediterrània o el
Front Fluvial del
Besòs

S’han incrementat les
inversions en
equipaments esportius
i culturals i en
millores dels centres
d’ensenyament

rers amb més pendents. Per últim,
cal assenyalar la creació del Centre
d'Interpretació Parc Serralada de
Marina, que es trobarà al pavelló
Montserrat de Torribera. Aquest

centre treballarà en temes de l'Agenda 21. Es troba en fase inicial i
s’acabarà el 2009.
En el terreny de l’educació, el PAM
es plantejava diversos objectius

La inversión por habitante en
2006 dobla prácticamente
la registrada el año anterior

E

l Ayuntamiento ha aprobado
la liquidación presupuestaria de
2006 con unos resultados muy
positivos en lo que se refiere al
capítulo de inversiones. En este
sentido, la inversión por habitante
en 2006 prácticamente dobló la
cantidad de 2005, pasando de
226,36 € a 461,17 €.
La inversión total realizada en
2006 fue de 55.598.465.03 euros.
De este cantidad, el 42,14% se
corresponden con recursos propios. Otras administraciones apor-

tan el 26,93%, y el resto hasta
completar la cifra total surge del
endeudamiento (21,58%) y las
permutas (9,35%). Otro aspecto
destacable se refiere al remanente
líquido en tesorería, que ha pasado de estar en números rojos en el
año 2003 a superar los 24 millones de euros en 2006. En ese mismo período se ha recortado la
deuda por habitante, de 372 a 333
euros. Esta cantidad está muy lejos, por ejemplo, de la del Ayuntamiento de Barcelona (662).

dels quals en rescatem dos: les
obres de dues noves escoles bressol municipals (la Cigonya, que ja
està en funcionament, i Singuerlín)
i, sobretot, la signatura amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat del Pla de rehabilitació i
millora de centres educatius, que
afecta un total de 24 escoles i 45
edificis.
El PAM també preveia nous equipaments esportius, com el pavelló Joan del Moral, obert des de fa alguns
mesos, tot i que se inaugurarà el 15
d’abril, o les piscines del Fondo.
Des de la perspectiva de la cultura,
les novetats també han estat molt
significatives. D'aquí a poc acabaran les obres de l’auditori i les reformes a l’Escola de Música, i això
permetrà la celebració de concerts
en les millors condicions. D’altra
banda, s’ha treballat en la consolidació del poblat i en l’itinerari arqueològic del Puig Castellar. S’han
iniciat les obres de la Sala Miquel
Saladrigas del Teatre Sagarra i les
de reforma del CTPC Joan Pairó,
entre altres actuacions.
Atenció a les persones
El desplegament del PAM no
només s’ha basat en les obres i la
realització de projectes. L’atenció a
les persones n’és un capítol fonamental. En aquest sentit, s’han engegat a través de l’empresa municipal Grameimpuls, programes
específics per a l'ocupació i s’ha fet
l’auditoria de gènere 2005/2006.
Així mateix, es treballa en l’elaboració d’un Pla integral per a la gent
gran. L’Ajuntament farà dues reserves de sòl per construir noves residències.
Projectes adreçats a la infància i la
joventut, a la convivència intercultural i a la integració laboral o
l’Agenda 2015 de la Cooperació
són altres eixos d’aquesta política.
Pel que fa a la salut, un dels objectius preferents ha estat el nou CAP
de Can Mariner, que està en funcionament des de 2006.També han
continuat els programes d’educació i de protecció de la salut.
Finalment, l’Ajuntament ha fet grans
esforços per garantir la cohesió social. Així, ha privilegiat els dispositiu
d'intervenció ràpida en situacions
de conflicte, la xarxa de transmissió
de valors i missatges positius, el Pla
de lluita contra l'exclusió i les accions de suport social.
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L’exposició ‘El risc
de l’asfalt’ adverteix
els joves del perill
de la carretera
L’exposició “El risc de l’asfalt”, organitzada per l’Oficina del Pla Jove
de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de
la Diputació, es pot visitar al centre
de recursos juvenils Mas Fonollar
fins al 18 d’abril, de 17 a 21 h.
L’any 2005, van morir a les carreteres catalanes 641 persones, de les
quals una part important eren joves entre 15 i 24 anys. L’objectiu
d’aquesta mostra, en la qual col•labora el RACC, és informar, sensibilitzar i prevenir d’una manera propera el públic juvenil del risc de la
carretera, i posar èmfasi en les principals causes dels accidents de
trànsit.
L’exposició, a través de situacions
quotidianes i personatges identificables, s’acosta als joves amb un
llenguatge proper, eminentment
audiovisual. A més, es mostra informació del comportament dels joves
mentre circulen o dades sobre quina és l’edat i el sexe de les víctimes
de trànsit.

Vuelven los conciertos
al Mas Fonollar
Continúan los conciertos del ciclo
Mas Unplugged en el Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar
(calle de Sant Jeroni, 1-3) los viernes por la noche (23 h). La programación se reemprende hoy, 30 de
marzo, con el grupo Sonia Gray
Trio. El 27 de abril actuará Rojas; el
25 de mayo, Miss Brown, y el 29 de
junio, Litus. La entrada es gratuita.

El Museu programa les sortides
culturals dels diumenges de 2007

Criteris per participar
al ‘Cortocircuit 2007’

U n any més, el Museu reprèn les

1. Poden participar al circuit de música independent CORTOCIRCUIT
els grups que tenen un mínim de 2
dels seus membres residents habituals a Santa Coloma de Gramenet.
En el cas dels duos, cal que un dels
seus integrants tingui residència habitual a Santa Coloma, i en el cas
dels grups de 8 o més integrants, el
mínim de residents habituals a la
ciutat és de 3.
2. S'admet qualsevol tipus de música. Queden exclosos els estils corresponents a la música clàssica.
3. El nivell musical ha de ser amateur, no professional; s’exclouen els
grups que han comercialitzat algun
enregistrament. Els grups han de
garantir un repertori propi o tradicional amb arranjaments musicals
del grup, d'almenys 45 minuts de
durada. No hi poden participar els
grups que hagin estat seleccionats
per a edicions anteriors del circuit.
4. Els interessats han de presentar al
Centre de Creació Musical Molinet
(Mossèn Pons i Rabadà, s/n, parc
del Molinet, tel. 93 466 54 49 info@centremolinet.com) una maqueta amb almenys tres dels temes
més representatius del seu repertori; un dossier amb les dades generals (nom del grup, dades dels integrants amb telèfons i currículum del
grup); i almenys una fotografia que
es pugui publicar a mitjans de comunicació. El període de presentació és del 2 d'abril al 7 de maig,
ambdós inclosos.
5.La comissió d'organització, integrada per representants del Servei
de Cultura i Joventut de l’Ajuntament, el Centre de Creació Musical
Molinet, la premsa i especialistes del
món de la música, seleccionarà cinc
grups d'entre tots els que s’hi presentin.
6. Es faran dos concerts en conjunt
amb tots els grups, excepte en cas de
suspensió per causes meteorològiques, absència d'integrants del grup
o causes alienes a l'organització.
7. S'editaran 600 exemplars d'un CD
promocional gravat en estudi que
inclourà dos temes per grup. La presentació d'aquest CD es farà en un
concert conjunt dels cinc grups participants en la Festa Major d'Estiu.
8. Qualsevol tema no previst en
aquests criteris serà resolt per l'organització, que es reserva el dret de
modificar la llista de grups participants. Es tindrà en compte el compromís, la serietat i puntualitat dels
grups per al bon funcionament dels
concerts.

sortides culturals els diumenges amb
propostes noves per conèixer el patrimoni històric, cultural i natural.
La primera sortida tindrà lloc el 15
d'abril a Tarragona. El conjunt romà
de Tàrraco és Patrimoni de la Humanitat des de l'any 2000 per la riquesa de les seves restes monumentals.
La sortida següent és el diumenge 6
de maig a Roses. Es visitarà la Ciutadella de Roses, el Museu, i el parc
Megalític, entre altres indrets.
El mes de juny es farà una sortida de
cap de setmana, els dies 9 i 10, a Cellers (Pallars Jussà), on s'hi arribarà
amb el nostàlgic i recentment recuperat tren de la Pobla de Segur. El
viatge inclou la visita a la colegiata
de Sant Pere d'Àger, el castell de
Mur i el congost de Mont-Rebei, on
el riu Noguera Ribagorçana provoca

un tall impressionant que divideix el
Montsec de l'Estall i el Montsec d'Ares (divisòria que coincideix amb la
línia que separa Aragó i Catalunya),
amb parets espectaculars de més de
500 m d'alçada que creen un trajecte de gran bellesa.
La darrera sortida del primer semestre és una visita matinal, que
tindrà lloc l’1 de juliol al jaciment
ibèric de Ca n'Olivé de Cerdanyola
del Vallès, el qual, juntament amb el
Puig Castellar, formen el país dels
Laietans de la ruta dels ibers.
PerTots Sants (de l'1 al 4 de novembre) s'està preparant un viatge a
Nàpols, Pompeia i Herculà (Itàlia).
Les persones interessades, ho han
de comunicar al Museu abans del
30 d'abril.
Més informació,a la plaça de Pau
Casals, s/n (tel. 93 385 71 42).

El IME abre el plazo de solicitud
de subvenciones de 2007

E

l Institut Municipal d’Esports (IME) ha aprobado la convocatoria pública
para la concesión de subvenciones a las entidades deportivas, AMPA y asociaciones para 2007, de acuerdo con las bases que se publicarán en el BOP.
La recogida de documentación, bases y solicitudes se efectuará a partir del 12
de abril. Serán programas objeto de subvención: el deporte en edad escolar,
el de competición y el adaptado, las actividades físicas de adultos y tercera
edad, los acontecimientos deportivos, la formación técnica para monitores,
entrenadores y directivos y los programas deportivos de interés social. Más
información, en la calle de Rafael Casanova, 85-89, de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

LA FOTO

Campus de Semana
Santa de la Grama
Hoy viernes se cierran las inscripciones al campus de Semana Santa que
tendrá lugar los días 2, 3, 4 y 5 de abril
en el polideportivo del Raval. Más información, en la calle de Monturiol,
s/n (tel. 934 663 800 / 696 820 639).

Cens electoral
El proper dia 27 de maig se celebraran les
eleccions municipals.
Del 10 fins al 16 d'abril (ambdós inclosos) estaran a disposició del públic les llistes del cens
electoral perquè les persones que observin
errades, puguin formular reclamacions. Les
persones interessades han de portar el DNI,
passaport o permís de conduir, adreçar-se a
l'Ajuntament (OIAC), plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 8.30 a 17.30 hores.

ABUELA CENTENARIA. La señora Vicenta Ramos Felipe cumplió cien años el
pasado 14 de febrero. Sus vecinos del barrio Llatí, socios y amigos del Grup
d'Avis y del Grupo de Mujeres, le organizaron una fiesta homenaje por su centenario el pasado 20 de marzo; acto en el que participaron el alcalde, representantes del consistorio y familiares, tal y como recoge la fotografia en la que
la señora Vicenta aparece sentada, en el centro, con su clásico traje negro.
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L’Ajuntament acorda potenciar la conversió
en museu de la masia de Can Butinyà
La finca, molt pròxima a Santa Coloma de Gramenet, passarà a ser un centre cultural

E

l Ple del consistori va acordar el
passat dilluns 26 de març donar suport a la signatura d’un conveni entre l’alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, en representació de la
nostra ciutat, i la propietària de la casa pairal de Can Butinyà, Elisa Reverter, per tal d’impulsar la conversió
d’aquest mas en un nou centre cultural, que es coneixerà amb el nom de
Can Butinyà-Casa Museu Elisa Reverter.
Can Butinyà es troba dins el terme
municipal de Badalona però és molt
a prop de Santa Coloma de Gramenet (el camí d’entrada a la finca és
dins d’aquest terme) i la relació
històrica, sempre col•laboradora,
fluïda i quotidiana, que els propietaris de la finca han tingut amb l’Ajuntament i algunes entitats de la ciutat,
han estat determinants perquè el Ple
acordés col•laborar en la transformació de la casa pairal en un nou espai d’ús cultural.
Enguany Santa Coloma celebra el
seu pubillatge sardanístic, cal recordar que precisament Can Butinyà ha

Can Buntinyà ha estat durant anys l’escenari de l’Aplec de la Sardana colomenc.

estat molt temps espai acollidor de
l’Aplec de la Sardana.
La casa pairal de Can Butinyà és la
més antiga de Badalona. Una llegenda diu que el navegant Cristòfor Co-

El proper 10 d’abril s’iniciarà el
procés de preinscripció als
centres educatius de la ciutat

E

l proper 10 d’abril s’iniciarà el
procés oficial de preinscripció als
centres que compten amb fons públics (centres públics i privats concertats) per als nens i les nenes de
segon cicle d’educació infantil (P3),
educació primària i secundària obligatòria. L’Ajuntament, davant
aquest moment decisori per a les
famílies, ha encetat una campanya
informativa molt detallada perquè
els pares i les mares tinguin prou
dades per prendre una decisió.
Per fer la preinscripció, les famílies
han de tenir en compte els punts
següents:
!La gestió és totalment gratuïta.
!La duplicitat de preinscripcions, és a
dir, la presentació de més d’una sol•licitud en centres diferents, comporta la
invalidació dels drets de prioritat.
! A l’imprès s’ha de sol•licitar el
nombre màxim de centres, tant públics com concertats, per ordre de
preferència. Això és important, perquè quan l’alumne no pot ser

admès al centre que ha seleccionat
en primer lloc, una vegada aplicats
els barems, se li assignarà plaça en
un altre dels centres docents seleccionats, segons l’ordre de preferència indicat.
!En el moment de sol•licitar els centres, s’han de tenir en compte les
zones escolars o àrees d’influència
(consulteu la guia de centres o truqueu a l’Oficina Municipal d’Escolarització per consultar quina zona
escolar li correspon al vostre domicili).
!La sol•licitud s’ha de portar al centre educatiu demanat en primer lloc
o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).
!Per assignar les places, quan en un
centre docent hi ha més sol•licituds
que vacants, s’aplica un barem de
prioritat d’admissió, que és públic i té
en compte diversos criteris específics, generals i complementaris.
! Per desfer els empats en puntuació entre alumnes preinscrits al ma-

lon va dormir en una de les seves
cambres, quan els Reis Catòlics
s’allotjaven al proper monestir de
Sant Jeroni. El mas actual es va edificar sobre l’antic al segle XVIII i la

propietària actual hi
ha realitzat una rehabilitació important.
Avui Can Butinyà és
un mas d’estil noble,
on s’hi conserven
gran quantitat de troballes d’èpoques variades, des de ceràmiques i estris de
feinejar fins a documents, lligats i llibres
d’història de gran valor.
Avui, divendres 29 de
març, a la masia, es
farà l’acte de signatura de l’acord entre el
nostre Ajuntament i la
propietària. Un acord
que oficialitzarà l’objectiu comú de convertir Can Butinyà en
un centre d’atracció cultural en què
el coneixement de la nostra història,
el nostre passat i els nostres orígens,
s’ofereixi als ciutadans de manera
natural i organitzada.

Calendari de preinscripció i matrícula
curs 2007-2008. Estudis obligatoris
Publicació de l'oferta inicial
30 de març
Presentació de sol·licituds
10 al 20 d'abril
Publicació de les llistes baremades provisionales
2 de maig
Reclamació al barem
3, 4 i 7 de maig
Sorteig
7 de maig a les 11 hores
Publicació de les llistes baremades definitves
10 de maig
Publicació de l'oferta definitiva
28 de maig
Publicació de les llistes d'admesos
5 de juny
Matrícula
11 al 15 de juny
teix centre, el Departament d’Educació de la Generalitat fa un sorteig
públic.
! Les circumstàncies al•legades en
sol•licitar l’admissió, perquè puguin
passar pel barem, s’han d’acreditar
documentalment.
Els pares que tinguin dubtes sobre
tots aquests tràmits administratius
poden adreçar-se per a més informació:
!A la Guia de Centres Educatius que
van rebre les famílies, amb fills nas-

cuts el 2004 o el 1995, el febrer.
! Al tríptic explicatiu del procés de
preinscripció, que rebreu aquests
dies a casa.
!Als centres educatius.
!A l’OME (av. d’Anselm de Riu, 125;
tel. 93 462 40 62 / 93 462 40 69), de
dilluns a divendres de 9 a 17 h.
Adreça electrònica: escolaritzacio@gramenet.diba.es ).
!A Internet:
www.gramenet.cat/educacio
www.gencat.cat/preinscripcio.
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Curs de gralla

Gimnàstica suau
Del 23 d'abril a l’11 de juliol, la
Llar Puig Castellar fa un taller de
gimnàstica suau que tornarà del 3
setembre al 31 d'octubre.
Horari: dilluns i dimecres d'11 a 12 h.
Inscripcions: a partir del 13 d'abril,
a l’avinguda del Puig Castellar, 16.

Els Grallers de Santa Coloma organitzen un curs de gralla del 13
d’abril al 8 de juny (preu: 5 €).
Lloc: CTPC Joan Pairó.
Horari: divendres de 21 a 22 h.
Inscripcions: la inscripció i el pagament es farà el primer dia de classe
al centre situat a la plaça d’en J.
Manent (cal portar-hi l’instrument).

Sardanes

Concert
Avui, 30 de març (21.45 h), dins de
la XXI Temporada de Concerts de
Can Roig i Torres (Cicle de Concerts
en 3/4) i amb el títol Paraula i música, Bernat Bofarull (violí), Vicenç
Prunés (piano) i Montserrat Olivés
(lectures) interpretaran obres de
Bonet i Toldra. L’entrada és gratuïta.
Lloc: Biblioteca Central.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 30 de març, a les 20 h, es presenta el llibre d'Editorial Virus Cròniques del 6 i altres detalls de la claveguera policial , a càrrec del seu
autor, David Fernández. Així mateix, es recorda a totes les persones
que vulguin participar al III Concurs
de Tapes, que tindrà lloc el diumenge 15 d'abril, o a la sortida en autocar als paratges de la Batalla de l'Ebre (Terra Alta), prevista per al
diumenge 13 de maig, que poden
inscriure's a l'Ateneu els dimecres,

Farmàcies
Divendres 30
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
•Dissabte 31
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Diumenge 1
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dilluns 2
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dimarts 3
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Dimecres 4
•D
Anselm Riu, 24 / Wilson, 43
Dijous 5
•D
Mas Marí, 6 / Mn. Camil Rossell, 67-69
Divendres 6
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Rbla.de Sant
Sebastià, 24
Dissabte 7
•D
Irlanda, 53 / Sant Carles, 42
Diumenge 8
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
Dilluns 9
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Dimarts 10
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dimecres 11
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dijous 12
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
•Aquestes quatre farmàcies obren ca -

da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí
Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

AVUI SE CELEBRA LA CURSA D'ENSENYAMENT. La XIX Cursa d'Ensenyament, que organitza la comunitat educativa de I'IES Les Vinyes amb la
col•laboració de l'lME, té lloc avui, 30 de març, a les pistes d'atletisme Antoni Amorós. Hi participaran alumnes i professors dels diferents centres de
primària i secundària de la ciutat. S’han establert set categories, d’acord
amb l’edat dels corredors i la primera cursa començarà a les 10.15 h.

de 19 a 21 h, o per correu electrònic
a ateneu@ara-santacoloma.com.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

Crecimiento personal
El 13 de abril (de 18 a 20 h.) tendrá
lugar un taller de crecimiento personal y autoestima a cargo de la
piscóloga Maite Xarrié.
Lugar: Centre Cívic del Riu, calle de
Pompeu Fabra, 22-24.
Organización: Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED).

Exposició solidària
L’11 d'abril (19.30 h) s'inaugurarà

l'exposició “Ulls d'Inhambane”,
d'Elisenda Pons. Ulls d'Inhambane
és el títol d'un reportatge fotogràfic produït per la Fundació Ulls del
Món per donar a conèixer la seva
tasca de cooperació al desenvolupament oftamològic a la província
d'Inhambane (Moçambic).
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Horari: de dimarts a dissabte de
18 a 20.30 h i dissabte, diumenge
i festius d'11 a 14h.

Jubilados ‘marchosos’
El grupo Los Jubilados Marchosos
realizará una actuación en playback el día 31 (18 h.).
Lugar: polideportivo de Can Sisteré.

L’1 d’abril (12 h) hi haurà una audició de sardanes, amb la Cobla Ciutat
de Terrassa, a la plaça de la Vila.
Organització: Amics de la Sardana /
Patronat pro Aplec.

Excursión
El Esplai de Jubilats i Pensionistes del
Singuerlín hace una excursión a
Peñíscola el día 21 de abril (29 €).
Información: avenida de Catalunya,
41 (tel. 93 391 71 10).

El 8 de abril no hay
baile de jubilados
El 8 de abril, Domingo de Resurrección, no se celebrará el habitual baile de la tercera edad en el
pabellón de Can Sisteré.

Horari especial
de les biblioteques
!Biblioteca de Singuerlín. Tancada del
31 de març al 9 d'abril, ambdós inclosos.
!Biblioteques Can Peixauet i Central.
Dies 2, 3 i 4 d'abril, obertes de 15.30 a
20.30 h. Dia 5 d'abril, obertes de 10 a
14 h. Dies 10, 11, 12 i 13 d'abril, obertes
de 15.30 a 20.30 h. Dia 14 d'abril, obertes de 10 a 14 h.

Horari de l’OIAC
per Setmana Santa
L’horari de l’Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana (OIAC) durant la
Setmana Santa, és a dir, del 2 al 13 de
abril serà de 8.30 a 14.30 h.

50 ANYS D'UNIÓ EUROPEA. El 25 de març de 1957, sis països van decidir
superar antigues divisions i signar el Tractat de Roma, la qual cosa va ser
la llavor del que avui és la Unió Europea (UE). Mig segle més tard, vint-i set
països formen part de la UE, que ha esdevingut un espai de pau, estabilitat
i prosperitat sense precedents. Amb aquest motiu s’han fet diverses celebracions per brindar pel futur de la UE, brindis al qual s’afegeix el nostre
Ajuntament, que sempre ha mostrat una clara vocació europeista. El dia 25
la bandera d’Europa va presidir la plaça de la Vila.
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