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CUINA PER A AFICIONATS

2

L’Ajuntament posa en
marxa mesures per
estalviar aigua en tasques
de neteja i jardineria

s’inaugura
3 Diumenge
el pavelló Joan del

Moral amb una jornada
de portes obertes

El dia 17 comença una nova edició del curs de
cuina per a aficionats que farà aquest trimestre
l’Escola de Restauració dimarts o dimecres de
17.30 a 20 h. Hi inclou l’elaboració de diversos
plats, còctels i cafès d’estiu. El preu és de 130
euros. Més
informació,
al carrer de
Rafael Casanova, 40 i
al telèfon 93
466 15 65
de 9 a 14 h.

Torribera acogerá el mayor campus de la alimentación del país

Santa Coloma será la ciudad universitaria
líder en la docencia y la investigación
de la seguridad alimentaria y la nutrición
El convenio entre la UB, la Diputación y el Ayuntamiento se firma el 25 de abril
Santa Coloma de Gramenet será, en menos
de tres años, lugar de
referencia para los estudios superiores y la investigación relacionada
con todos los ámbitos
de la alimentación y la
nutrición. En el conjunto
de España, sólo Madrid
tiene un campus universitario dedicado a estos
temas. El nuevo campus
colomense, de alta calidad en materia alimentaria, estará situado en
el Recinte Torribera,
considerado idóneo por
su ubicación y accesibilidades en comunicaciones.
El trabajo llevado a cabo por la Oficina Promotora
del Campus de la Alimentación, que emprendió el
Ayuntamiento en 2003, se concretará el próximo
25 de abril en un convenio mediante el cual la
Universidad de Barcelona (UB) acuerda ubicar
sus centros, unidades de investigación e institutos
relacionados con el campo de la nutrición en el
Recinte Torribera de Santa Coloma.
La extensión del recinto (33 hectáreas), su ubicación (en una ciudad con servicios, cerca de Barcelona y de las principales vías de comunicación,
como es Santa Coloma) y su probada polivalencia
de usos (acoge desde hace años múltiples actividades ciudadanas) han sido decisivas para la
elección de Torribera como espacio para el futuro
Campus Universitario de la Alimentación. Este re-

El campus reunirá a todos
los sectores profesionales,
empresas y sociedades
científicas relacionados con
la alimentación
cinto, que es propiedad de la Diputació de Barcelona, con la que el Ayuntamiento tiene firmado un
convenio para preservar y potenciar su uso público, ya tiene una probada experiencia como espacio de acogida de universitarios, pues alberga
desde 1993 los estudios para la diplomatura en
Dietética y Nutrición, que imparte el CESNID, ads-

crito a la UB, y una delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
El alcalde, Bartomeu
Muñoz, ya señaló en el
acuerdo previo al convenio que se firmará el
25 de abril que “el
Ayuntamiento quiere
que el campus se convierta en punto de referencia en el Estado español y en toda Europa
y que sitúe a Santa Coloma en el mapa universitario catalán. Ésta es
una gran oportunidad
para avanzar en la
construcción de la ciudad equilibrada y de calidad
que queremos”.
También el alcalde ha remarcado en todas sus intervenciones sobre la creación del nuevo gran recinto universitario, la estrecha colaboración mantenida con la Diputació, sin cuya implicación —ha
dicho— no hubiera sido posible transformar los
usos de las diversas instalaciones del Recinte Torribera. Lo que en el pasado siglo fuera un espacio
urbanístico cerrado y destinado a sanatorio mental es hoy un recinto polivalente con diversos usos
sociales, que en sus diversos edificios y pabellones acoge no sólo los servicios asistenciales para
los que fue creado, sino también los estudios universitarios antes señalados, la sede del Consorci
del Parc de la Serralada de Marina y actividades
deportivas y cívicas abiertas a toda la población.

ACTUALITAT
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El Centre Comarcal
d'Atenció als Animals
de Companyia del
Barcelonès obre les
seves portes
El Centre Comarcal d'Atenció als
Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC) ha entrat en funcionament aquest mes d'abril al carrer
dels Xiprers, s/n, de Badalona. Els
ajuntaments de Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet i el Consell Comarcal van
subscriure un conveni per a la implantació d’aquest servei.
El CCAAC està facultat per dur a terme la recollida d'animals abandonats, perduts o ensalvatgits; l'acollida i custòdia dels animals recollits o
rebuts en cessió —incloent-hi l'atenció veterinària—; tasques per a
la recuperació d'animals, i tasques
d'adopció dels animals acollits.
El Centre ocupa un total de 4.710
m2. Està equipat amb sales de cures
i d'hospitalització i un laboratori,
entre altres serveis. Té capacitat per
a 126 animals. El CCAAC fa el servei
de recollida ordinari de 10 a 14 h, i
amb caràcter d'emergència, durant
les vint-i-quatre hores del dia. Els
ciutadans que detectin un animal
en possible situació de risc, han de
posar-se en contacte amb la Policia
Local. El Centre resta obert a l'atenció al ciutadà de dimarts a diumenge de 10 a 14 hores i les tardes dels
dimecres de 16 a 18 h.

Cicle de cine i història
a l’Escola d’Idiomes

L'Ajuntament estalvia aigua en
les tasques de neteja i jardineria

L

'Ajuntament ha posat en marxa un conjunt de mesures amb l'objectiu d'estalviar aigua en els processos de manteniment de la
jardineria i la neteja viària.
Entre les mesures aplicades destaca
la utilització d'aigua d'origen freàtic
en la neteja viària, de carrers, la neteja de grafitis, el poliment de paviments, el rec d'arbrat viari, etc. Es
tracta d'aigua procedent de pous,
situats al parc de Can Zam, i del riu
Besòs amb qualitat suficient per a
usos de rec viari, però no classificada com a aigua potable.
Una altra mesura és la disminució
del 50% dels temps destinat a rec
de gespa a tots els recs de tipus automàtic.
D’altra banda, s’està duent a terme

una prova pilot d'instal•lació d'aixetes de baix consum a les fonts amb
aigua per beure, així com millores
en el disseny dels jardins.
Des de l’any 2003, a tots els jardins
de nou disseny o en aquells que requereixin una remodelació, l'elecció
de la jardineria s'ajusta a criteris de
baix requeriment hídric, amb arbustos i plantes que suportin be la sequera. Exemples d’això els trobem a
les jardineres de Can Sisteré, a la plaça de la Mediterrània, al parc d’Europa i als talús del CEIP Lluís Millet.
El conjunt de mesures d’estalvi es
completa amb el sistema de recirculació d'aigua a les fonts ornamentals
i amb un repàs exhaustiu del manteniment del sistema de rec en parcs i
jardins per evitar fuites i avaries.

Amb la projecció d’El verdugo, de
Luis G. Berlanga, l’Escola Oficial d’Idiomes inicia el dijous 19 d’abril (18
h) un Cicle de cine i història. Hi haurà sempre una conferència amb cada pel•lícula. El verdugo serà presentada per la Dra. Marisol Farré, de
la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Salamanca.
Protagonitzada per José Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella i José
Luis López Vázquez, El verdugo és
una comèdia negra de 1963 que
tracta amb habilitat i humor el tema
de la pena de mort.
Hi ha tres films més programats: La
reina Margot , de Patrice Chéreau
(24 d’abril); Pequeño gran hombre,
d’Arthur Penn (25 d’abril), i Un, dos,
tres , de Billy Wilder (26 d’abril).
L’entrada és gratuïta.

Torneo de videojuegos
en el parc d’Europa
La Asociación de Jóvenes Ocio y Cultura organiza este fin de semana en
el parc d’Europa la primera edición
de un torneo de Pro y Magic (videojuegos y rol). La competición se iniciará el sábado (9.30 h.) e incluirá
otras actividades (talleres, gimcana,
discoteca móvil, etc.). Los participantes podrán donar sangre en una unidad móvil que estará en el parque.

SABER
El cost de les trucades als
anomenats telèfons especials
Els darrers anys han proliferat els anomenats números de tarifació especial. Molts usuaris pregunten sovint a l’OMIC pel significat dels més importants i el
cost que els pot suposar fer trucades a aquests telèfons especials. Aquestes en són les respostes:
112. Telèfon gratuït dels serveis d’emergències.
900. Els números de telèfon que comencen per aquesta xifra són
gratuïts.
901. Els números que comencen per 901 són de cost compartit entre la
persona que truca i la que rep la trucada.
902. Els números que comencen per 902 tenen un cost superior al de
una trucada local. La majoria d’empreses utilitzen aquest tipus de numeració, i ho justifiquen dient que les centrals de les empreses estan situades en qualsevol lloc del territori nacional, però en algunes ocasions no surt a compte i els consumidors ho han de saber.
803, 806 i 907. Les trucades que es realitzen des d’aquest números
són de cost molt elevat.
11818. És molt important saber que aquest número d’informació de
l’operadora telefònica és el més econòmic, davant d’altres amb més
publicitat. És l’antic 003.

Sisena edició del programa Viu
el Parc a la serralada de Marina

U

n any més, arriba el programa Viu el Parc a la serralada de Marina,
amb activitats per a tota la família. Els amants del cel podran gaudir de
l’observació de les constel•lacions de la primavera el dissabte 14 d’abril, a
les 22 h, a l’Observatori Astronòmic de Tiana, amb l’ajuda dels astrofísics
del Grup d’Astronomia de Tiana. La matinal al parc tindrà lloc el diumenge15 d’abril pels volts del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Tothom està convidat a passar un matí ple d’activitats a partir de les 11 h. Es podran
fer visites al monestir. Més informació, a www.diba.cat/viuelparc.
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Acte de proclamació de
Santa Coloma com a
Ciutat Pubilla 2007

Se celebra una jornada de puertas abiertas y una
fiesta para las familias en el pabellón Joan del Moral

El 21 d'abril (19.30 h) es durà a terme al Teatre Sagarra l'acte oficial
de proclamació de Santa Coloma
com a Ciutat Pubilla de la Sardana
2007. La sessió s'iniciarà amb la
lectura de la lliçó magistral, a càrrec
del poeta colomenc Jordi Valls i els
parlaments institucionals. L'Escola
Municipal de Música oferirà una
mostra de música popular catalana,
i la Cobla Premià interpretarà, a
l'exterior del Teatre, la sardana oficial de Santa Coloma. En acabar es
projectarà el documental Testes de
fang que recrea la figura de l'artista
local Conxa Badia, autora de l'escultura senyera de Santa Coloma
Ciutat Pubilla. Amb aquest acte, la
ciutat d'Esparreguera donarà el relleu del pubillatge a Santa Coloma.
Les persones interessades a assistir-hi han de confirmar-ho trucant,
de dilluns a divendres de 9 a 14 h, al
telèfon 93 466 18 78.

on una jornada de puertas
abiertas, que se iniciará a las 10 de
la mañana, el próximo domingo, 15
de abril, tendrá lugar la inauguración oficial del nuevo pabellón polideportivo Joan del Moral, que está
situado en la esquina de las calles
de Washington y Cristòfor Colom.
Diversos talleres infantiles y juegos
precederán al acto institucional (12
h.) de inauguración de esta instalación, que contará con una salutación de las entidades invitadas y de
los familiares de Joan del Moral, coordinador y director técnico del
Club Bàsquet Santa Coloma, muerto
trágicamente en un accidente de
circulación en 1998. Tras una visita
de la comitiva oficial a la instalación, vendrán los parlamentos del
alcalde, Bartomeu Muñoz; el presidente del IME, Antonio Carmona; la
presidenta del CB Santa Coloma,
Rosa Melara, y el vicepresidente de

C

BREUS
!Fiesta multicultural en el IES Can Peixauet
El 20 de abril, el IES Can Peixauet organiza una fiesta multicultural para contribuir a la convivencia entre las diferentes comunidades que comparten el instituto. A lo largo de la jornada habrá actividades y talleres. Por la mañana dedicadas sólo a los alumnos, con entrega de premios literarios, pero a las de la
tarde están invitados todos los padres y familiares. Una gran carpa en el patio
ofrecerá una feria de libros de segunda mano, música popular de diferentes
partes del mundo, danzas étnicas, productos artesanales, etc. El AMPA ofrecerá una cena fría que terminará con un gran baile de despedida.

Subvenciones
deportivas
Desde el 12 de abril se pueden recoger en el IME la documentación, las
bases y solicitudes para la concesión
de subvenciones a las entidades deportivas, AMPA y asociaciones. Son
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.
Información: calle de Rafael Casanova, 85-89, de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

la Mancomunitat de Municipis, Dídac Pestaña.
El pabellón Joan del Moral tiene
1400 m2 dedicados a usos deportivos y ha supuesto una inversión de
1.802.319,63 €. Dividido en planta
baja y otra semisoterrada, dispone

de una pista de juego para la práctica de deportes de sala, pavimento
de parqué flotante, 4 vestuarios colectivos, 2 vestuarios para los árbitros, una enfermería, sala de conserjería, placas solares, almacén y
servicios complementarios.

Primera muestra gastronómica local
Los días 20, 21 y 22 de abril se celebrará en la rambla de Sant Sebastià la
Primera Mostra Gastronòmica de Santa Coloma de Gramenet, que organiza la sociedad municipal Grameimpuls con el apoyo de la ACI, entre otras
empresas e instituciones. Los asistentes podrán degustar platos colomenses y aprender los secretos del vino. Para participar en la muestra, simplemente se ha de adquirir un tique en el mismo recinto.

!Familias acogedoras de niños saharauis
Se necesitan familias acogedoras, durante los meses de julio y agosto, de niños y niñas saharauis de entre 8 y 12 años, que estarán de colonias en Santa
Coloma dentro del proyecto Vacaciones en paz, que lleva a cabo la asociación ACAPS desde 1989. Las personas interesadas han de llamar a los teléfonos 93 468 02 15, 676 77 90 01 y 93 462 40 08.

LA FOTO

!Presentación de los XIII Juegos Florales
El 19 de abril (20 h.), en la Biblioteca Central, se presentarán las bases para
participar en los XIII Juegos Florales de poesía que patrocina la empresa PASCSA, con la colaboración del Ayuntamiento, ACOLITE y los Amigos de Antonio
Machado. En este acto se presentará también la plaquette del poemario Listo
para entrar a vivir, obra de la colomense de origen mexicano Beatriz Patraca,
que resultó ganador en la última edición de este popular certamen poético.

!Visita del alcalde de Casar de Cáceres
El alcalde de Casar de Cáceres, Juan Andrés Tovar Mena, visitará este fin de semana Santa Coloma. Entre otras actividades, el sábado 14 (20 h.) pronunciará
una conferencia en la sede de la Casa Regional Extremeña (Sant Ignasi, 34).

!Semana Cultural Extremeña
Del 13 al 22 de abril tendrá lugar la Semana Cultural Extremeña, que
organiza la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios en Catalunya. Este
fin de semana habrá un viaje a Fregenal de la Sierra (Badajoz), y el próximo
tendrá lugar la tradicional romería de Sabadell.

EL ALCALDE VISITA AL GRUPO DE MUJERES YOGA KUNDALINI. El alcalde,
Bartomeu Muñoz, mantuvo una distendida charla con las socias del Grupo de
Mujeres Yoga Kundalini en la visita que realizó a la sede de esta entidad, en
la calle de Dalmau, 30, el pasado 27 de marzo.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Festa per Diabugu Batapa
L’Associació d’Amics de Diabugu
Batapa celebra el seu 7è aniversari
amb una fira, una festa i un sopar
que tindrà lloc el dia 14. S’hi explicaran els projectes realitzats dins del
Pla de desenvolupament integral
d’aquesta zona de Gàmbia. També
es passaran els vídeos de la Caravana Solidària de 2007 i hi haurà un final de festa amb percussió africana.
Lloc: poliesportiu de Can Sisteré .
Preu: l’entrada costa10 euros i es
podrà comprar al pavelló abans de
les 21 hores.

24 Horas de Fútbol Sala
El 10 de abril comenzó el plazo de
inscripción en la próxima edición de
las 24 Horas de Fútbol Sala, el torneo decano de este deporte en la
ciudad, que organiza el CFS La
Unión Las Palmas.
Inscripciones: en el polideportivo
Nou, de 18 a 21 h.
Teléfono: 670 709 479.

Caramelles

cel barroc) interpretaran obres de
Leclair i Bach. L’entrada és gratuïta.
Lloc: Biblioteca Central.

Àrea Cultural Oriol
L’Àrea Cultural Oriol va començar
un taller de pintura al pastel el dimecres 11 d'abril i avui, dia 13 (17
h), n’engega un altre de bijuteria. A
més, el dia 15 (17 h) farà un videofòrum amb la projecció de Las llaves
de casa.
Informació: carrer Nou, 4-6.

Misa rociera
La asociación cultural andaluza Coro Rociero Pastora y Reina celebra
una misa rociera todos los primeros
sábado de cada mes (20 h.) en la
parroquia de Santa Rosa (av. dels
Banús 120). De manera extraordinaria la de este mes se oficiará, el 14
de abril a la misma hora.
Información: en el Casal Pirineus (Pirineus, 118).

Flamenco
!Raíces del Sur celebrará una velada

El dissabte 14 d'abril, a partir de les
11 h, es farà la festa de les caramelles amb l'Orfeó Tanit.
Recorregut: Mercat Sagarra i voltants, carrer de Sant Josep, plaça de
la Vila, carrer d’Anselm Clavé, carrer Major i plaça d’en J. Manent.

Concert
Avui, 13 d’abril (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 de “Música antiga”, Marta Redondo (traverso), Ester
Buendí (violí barroc), Mireia Ruiz
(clavicèmbal) i Núria Puigbò (violon-

flamenca el día 14 (22 h.), con la
presencia del Centro Cultural Extremeño de Sant Adrià y sus cuadros de
baile. Al cante estarán Carmen Carrasco, Antidio, María Peña y Rodolfo, y a la guitarra, Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.
! La peña Rincón Andaluz también
celebra una velada flamenca el día
14 (22 h.). Al cante estarán Federico el Alpujarreño y Pepe Rey, y al
baile, el Centro Andaluz de Mollet.
Lugar: carretera Font de l’Alzina /
plaza del Che Guevara.

!La Casa de Málaga celebrará el 15

de abril (12 h.) una matinal flamenca. Al cante estarán El Taranto, Ma.
Carmen Corpas, Antonio el Gaditano, David Guerra y Paquita la Gaditana y su hermano a la guitarra.
Lugar: Mestre Martorell, 5.

Excursió
El CEP organitza una sortida en autocar a Sant Pau de Seguries, per fer
una ruta per la calçada romana, el
15 d’abril. També es farà una visita
guiada al monestir de Sant Joan de
les Abadesses.
Sortida: a les 7.30 h davant l’estació
del metro de la plaça de la Vila.
Informació: de 19 a 21 hores, al tel.
93 385 99 41.

25è aniversari
Amb el lema “25 anys fent escola”,
el 21 d'abril (12 h) hi haurà una trobada d'antics mestres i alumnes del
CEIP Joan Salvat Papasseit per celebrar el seu 25è aniversari.
Lloc: carrer del Doctor Pagès, 7.

Taller de danses
El diumenge15 d'abril (18 h), hi
haurà un taller / ball de danses a
càrrec de Folkcerola i Triballcoloma.
Lloc: Centre de Tradicions Populars
Catalanes, plaça d’en J. Manent, s/n.

Ateneu
Aquest cap de setmana l'Ateneu
Popular Julia Romera celebra el cinquè aniversari. Avui, 13 d’abril (21
h), tindrà lloc un sopar d’aniversari i
un espectacle sorpresa. L'endemà,
14 d'abril (21 h), es farà un pica-pi-

Farmàcies
Divendres 13
•D
Irlanda, 107 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dissabte 14
•D
Perú, 28 / Ptge. d’en Caralt, 22
Diumenge 15
•D
Av. dels Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dilluns 16
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Dimarts 17
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dimecres 18
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Dijous 19
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de
Santa Coloma, 95
•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.

CAMINS DE SÒRIA. El dia 17, a les 20 hores, el Centre Excursionista Puigcastellar (CEP) inaugura l’exposició fotogràfica “Camins de Sòria II”, del
colomenc Ignasi Tejón. La mostra es podrà visitar fins al 3 de maig, de dilluns a dijous, de 19 a 21 hores, a la seu del CEP, carrer de Sant Josep, 20.

ca, i a les 22 h, el col•lectiu Mai més!
de Ripollet presentarà el CD-Rom
“Rascisme i feixisme, mai més!”,
amb música antifeixista. Per últim, el
15 d’abril (12 h), se celebrarà el III
Concurs de Tapes Colomenques al
jardí de Can Sisteré.
Informació: carrer de Santa Rosa, 18.

Imatges de Sant Jordi
Fins al 7 de maig es pot veure, a la
Biblioteca Singuerlín, l'exposició
“Imatges de Sant Jordi”, a càrrec de
Diego Arroyo.
Lloc: avinguda de Francesc Macià,
132.

Edicte
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del
dia 26 de març de 2007, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que considera
necessari expropiar i incoar expropiació forçosa de la finca situada a l'avinguda de Francesc Macià, núm. 159, les
dades de la qual i els seus titulars són
els que tot seguit s'especifiquen:
UTM: 3200318DF3839H0001. Referència territorial: 30109018. Situació: avinguda de Francesc Macià, 159. Registre
de la propietat: T.126, ll.102, fo.34, fin.
4802. Propietari: usdefruit vitalici a José
Rosset Bugia i la nua propietat a Montserrat Rosset Sagués i Josep Maria, Maria Rosario, Maria del Carme, Maria
Mercè i Maria Teresa Rosset Aleñar per
sisena i parts iguals. Domicili fiscal: carrer de Reus, 7, el Masnou, Barcelona
(08320). Ocupant: ---. Sup. sòl afectat:
472,65 m2s. segons registre, 467,00 m2s
segons cadastre. Sup. construïda afectada: 90,00 m2st habitatge segons cadastre, 32,00 m 2st magatzem segons
cadastre. Coeficient: 100,00%. Antiguitat: 1934. Ús: habitatge. Estat de conservació: normal. Qualificació urbanística: a
7bD (equipament de nova creació docent) i 5 (xarxa viària bàsica).
L'esmentat expedient s'exposa al públic per un termini de vint dies, comptats des de l'endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
Província, per tal que els interessats puguin presentar les al•legacions que estimin adients, amb el benentès que pel
que fa a aquests, als quals s'hagi intentat la notificació i no s'hagi pogut efectuar o tinguin domicili desconegut, la
corresponent publicació de l'edicte al
BOP i l’exhibició al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament del seu últim domicili produirà, a més a més, els efectes previstos, per aquests supòsits, a l'article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Si en aquest termini no es presenta cap
al•legació, l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
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