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Una gran aportación a nuestro bienestar

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

Los colomenses estamos de enhorabuena. El nuevo Hospital de l’Esperit Sant
es una realidad y en próximas semanas estará en pleno funcionamiento. Las
diferencias entre el antiguo centro y el nuevo Hospital son sustanciales, tanto
en lo relativo a las instalaciones como en lo relacionado con el equipamiento
técnico especializado. Los ciudadanos tendremos un centro sanitario de altísima calidad que permitirá un mayor confort en la atención y hospitalización.
Se trata, en resumen, de una gran aportación para el bienestar y un nuevo
ejemplo de trabajo bien hecho pensando en las personas. Finalmente quiero
destacar desde aquí que este nuevo equipamiento para la ciudad de Santa
Coloma no hubiese sido posible sin el entusiasmo, el tesón y el trabajo de quienes componen la Fundació de l’Hospital de l’Esperit Sant.

Entrevista con Rosa
Marco, presidenta de
la Creu Roja del
Barcelonès Nord
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OPINIÓ
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L'Hospital de l’Esperit
Sant és una de les institucions més representatives de la ciutat. Ara, amb la construcció i progressiva posada en servei de nous espais, s'hi
concreta l'actuació més destacada dels
darrers anys en matèria d'equipaments sanitaris.
En aquest cas, el Patronat de l'Hospital de
l’Esperit Sant, del qual forma part l'Ajuntament, fa un pas més en millorar l'atenció hospitalària i modernitzar i ampliar les consultes
externes.
Ara hi haurà unes instal•lacions al nivell de la
dotació i capacitat tècnica i humana del per-

Un nou impuls per a
l'Hospital de l'Esperit Sant

Ens hem acostumat a traduir
en dades la marxa d'un país.
Índexs, coeficients, conceptes
matemàtics que ens indiquen
si les coses van bé o malament. Però, en ocasions,
n'hi ha prou amb analitzar alguna variable que considerem essencial per deduir el grau de prosperitat
d'una comunitat. Per nosaltres, l'educació i la salut
són dos mesuradors determinants.
A la nostra ciutat, el nou Hospital de l'Esperit Sant
és ja pràcticament una realitat de la qual tots ens
hem de felicitar. Santa Coloma completa així una
xarxa sanitària de la qual pot sentir-se orgullosa. Ja
coneixem la dedicació, la il•lusió i la professionalitat que posa en el desenvolupament de les seves

El nou Hospital completa
el Mapa Sanitari

La sanidad en nuestra ciudad necesita de numerosas mejoras para que se
trate de un servicio público de calidad. Los colomenses nos merecemos no
tener que aguantar esperas interminables en los
centros de salud de nuestra ciudad. También nos
merecemos poder contar con los servicios de los
mejores especialistas (pediatras, ginecólogos,
traumatólogos, etc), para lo que es necesario realizar mejoras en la red de servicios de salud en la
ciudad.
Las nuevas instalaciones del Hospital Esperit Sant
suponen una mejora sanitaria para la ciudad, pero deberían haber sido realizadas hace ya mu-

Nos merecemos mejor
sanidad

Va néixer com a sanatori
contra la tuberculosi el 1917
i va començar sent un centre
benèfic d'iniciativa popular
tutelat per l'església, fins a tenir una gran capacitat assistencial. L'evolució posterior el convertirà
en l'hospital comarcal de la xarxa pública que
avui coneixem, amb noves especialitzacions mèdiques i quirúrgiques, mantenint sempre una
qualitat professional i un tracte humà excel•lent (i
ho puc dir amb coneixement de causa perquè en
sóc usuari i hi he estat operat i ingressat). A mitjan anys 90 (amb govern de CiU), es va remodelar amb els serveis de maternitat i un pla pilot per
donar qualitat de vida als pacients crònics pul-

sonal i els treballadors. Així, es podrà aconseguir una millora en la prestació del servei i que
l'Hospital es pugui convertir en un centre de
referència i de nova tecnologia per a la comarca.
Més enllà de l'aspecte humà i del tracte amb
les persones, un hospital també té altres serveis complementaris que ha de resoldre. Un
d'aquests és l’accessibilitat dels pacients i dels
acompanyants. Per això, s'han creat noves
línies d'autobús i s'ha ampliat la freqüència de

tasques el personal de l'Hospital. L'ampliació ens
portarà una atenció sanitària més eficient encara.
El nou Hospital és la culminació d'un esforç que ve
de lluny. Un parell de dècades enrere, la nostra
ciutat era un erm pel que fa a equipaments sanitaris. El primer Ajuntament democràtic, atenent les
justes demandes de la població, va dissenyar el
Mapa Sanitari amb un ambulatori (CAP) per districte i un hospital de referència, un centre hospitalari modern i ben equipat, com el que ja tenim. En
aquest mandat i en altres anteriors, la salut pública

chos años, pero tanto el Ayuntamiento como Generalitat no han puesto el suficiente interés en llevar a cabo esta obra que debería haberse hecho
hace tiempo, algo que es una obligación, no un
mérito.
Desde el Partido Popular entendemos que los colomenses nos merecemos unos ambulatorios que
no estén saturados, que cuenten con suficientes
camas para internos, y donde el trato al paciente
sea exquisito, y para ello hay que ampliar la red de
centros asistenciales y ampliar las plantillas de

L'Esperit Sant, un
exemple per a Catalunya
monars, que podien estar a casa i ser atesos per
la Unitat Hospitalària a Domicili (UHD); es van organitzar les Jornades Internacionals de Patologies Articulars (entre altres activitats docents
amb la universitat), i l'any 2002 es va firmar l'acord per començar les obres de l'edifici nou. Paral•lelament, Santa Coloma ha passat a tenir sis
ambulatoris i el Centre d'Atenció a la Dona (CAD)
del carrer d’Irlanda. Tot això gràcies al govern de
CiU. Què ha passat després amb quatre anys de
tripartit? Augmenten les llistes d'espera; ens van

les que ja existien.
Tot plegat forma part de l'objectiu de tenir una
atenció sanitària pública d'alta qualitat, accessible i propera a la ciutadania. Des del grup
municipal socialista entenem que la salut, juntament amb l'educació i l'atenció a les persones dependents, són els pilars fonamentals
d'una política de progrés.

Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

ha estat una responsabilitat que ha recaigut sobre
ICV-EUiA, i hem treballat de valent per assolir
aquest objectiu, una xarxa sanitària amb cara i ulls.
Ara ja podem dir que s'ha completat la reforma de
l'atenció primària amb la posada en marxa de l'Àrea Bàsica de Salut Can Mariner-Dr.Vilaseca, i hem
fet un altre pas cap endavant amb l'ampliació de
l'Esperit Sant. Els nostres esforços continuaran sempre en
aquesta línia, la d'oferir un servei integral i coordinat que redundi en benefici de tothom.
Loli Gómez Fernández. Portaveu
del Grup Municipal d’ICV-EUiA

profesionales médicos (enfermeras, médicos,
etc) para que el servicio que reciban los colomenses sea el que se merecen con los impuestos que
pagan.
Necesitamos nuevos CAPS, más residencias, más
centros de día, eliminar las listas de espera y en
general mejorar la calidad del servicio sanitario
que reciben los colomenses
para situarnos entre las mejores ciudades de Cataluña en
materia sanitaria. Los colomenses se lo merecen.
Ma. Carmen Sáez Belver. Portavoz del Grup Municipal Popular

prometre dentistes, ulleres i audiòfons gratuïts
que no hem vist enlloc; han jubilat metges sense
cobrir les places, han menystingut els professionals d'infermeria sobrecarregant-los de funcions
impròpies; el CAD està col•lapsat, hem patit la primera vaga de metges de Catalunya, i ara fan
inaugurar l'Hospital abans de les eleccions sense
estar acabat del tot. Aquesta és
la diferència entre una manera
de governar i l'altra. Cal posar
més exemples?

Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU

ACTUALITAT
El día 29 se inaugura el nuevo tramo que forman
las avenidas de la Generalitat y de la Torre Roja
El antiguo parque de la Amistat se ha renovado y ha ganado en amplitud

A

las 12 del mediodía del próximo domingo, 29 de abril, comenzarán los actos de inauguración del
remodelado parque de la Amistat y
de la urbanización del nuevo tramo
que conforman las avenidas de la
Generalitat y de la Torre Roja. Estas
obras, que han finalizado recientemente, fueron presupuestadas en
1.260.391,28 euros.
La Colla de Gegants de Santa Coloma realizará una plantada en el
parque y un pasacalle por el trazado urbano que se estrena. La fiesta
continuará con el grupo de animación Xip Xap. El alcalde, Bartomeu
Muñoz, y otras autoridades locales
estarán presentes en esta jornada
inaugural.
La urbanización de la avenida de la
Generalitat / Torre Roja se ha llevado a cabo en dos fases. El trazado y
la geometría de estas obras fueron
consensuados con los vecinos.
Entre las soluciones adoptadas, hay
que destacar el apartado del saneamiento. Se han colocado imbornales
de recogida de aguas pluviales y
una nueva red de alcantarillado con
pozos de registro.
En cuanto al pavimento, el diseño de
los viales es de plataforma única con
asfalto impreso sonoreductor. Las
aceras están pavimentadas mediante losas de hormigón prefabricado.

Se han desmontado todas las instalaciones de alumbrado en mal estado y se han colocado columnas con
lámpara de bajo consumo. Además,
se han soterrado las líneas eléctricas.
Se ha instalado bocas de riego y se
han plantado árboles del tipo magnolias en el perímetro del vial y en el

parque de la Amistat.
El nuevo trazado urbano cuenta con
bancos y papeleras.
El antiguo parque de la Amistat, que
en realidad era una pequeña zona
de descanso con juegos infantiles ha
ganado en amplitud y se han renovado totalmente.

Santa Coloma ya es Ciutat Pubilla de la Sardana

U

na placa conmemorativa, instalada en la plaza de la Vila, que recordará que la Obra del Ballet Popular proclamó a Santa Coloma de
Gramenet Ciutat Pubilla el 21 de
abril de 2007, y una escultura titulada Sardana, reproducción de la
escultora Marta Solsona, sobre una
obra de la desaparecida artista local Conxa Badía, y instalada en el
parque Europa, son dos de los símbolos que nos recuerdan que nuestra ciudad ya es desde el pasado fin
de semana la Ciutat Pubilla de la
Sardana. Durante un año Santa Coloma tendrá el honor de encabezar
la defensa y la difusión de la danza
más emblemática y de las tradiciones populares de Catalunya. En la
imagen, un momento del acto inau-
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Llei de barris: el
Ayuntamiento
presenta un nuevo
proyecto valorado en
20 millones de euros
La Junta de Govern Local ha aprobado el denominado Projecte d’intervenció integral als barris centrals
de Santa Coloma de Gramenet, que
se presenta para su financiación a
las ayudas establecidas en la Llei
de barris. Este proyecto supone una
inversión de 20 millones de euros, y
se resolverá en la convocatoria del
próximo mes de julio.
Continúa, pues, el esfuerzo y la planificación municipal en favor de la
cohesión económica, social y territorial de los barrios colomenses.
De las 25 actuaciones previstas, destaca especialmente la rehabilitación
de los edificios de vivienda, concepto al que se destinarán 4,72 millones
de euros, y permitirá continuar con la
política de ayudas a la rehabilitación
y a la instalación de ascensores. Así,
toda la ciudad se beneficiará de las
mismas condiciones y, concretamente, por lo que respecta a las ayudas
de los ascensores, los vecinos en
ningún caso deberán pagar más del
20% de su coste.
Destacar, también, las inversiones
en dos equipamientos. Por una parte, la nueva Biblioteca del Fondo
que se construirá en el emplazamiento del actual mercado, junto
con una guardería, un supermercado, un nuevo mercado y un aparcamiento. Por otra, la reforma integral
del Mercat Sagarra.
Después del referido a la serra d’en
Mena, éste es el segundo proyecto
que se presenta a la Llei de Barris. El
próximo pleno municipal lo tendrá
que ratificar.

Futbolins i taules
de ping-p
pong a la
plaça de Vilaseca

gural de la escultura Sardana, junto
a la que aparecen el alcalde, Bartomeu Muñoz, diversos miembros del
Patronat pro Aplec / Amics de la

Sardana y los cuatro sardanistas de
honor de la Ciutat Pubilla 2007, Manel Lacasa, Elena Callen, Eduard
Juanola y Sara Díaz.

L'Ajuntament acaba d'instal•lar 2
futbolins i 2 taules de ping pong a la
plaça de Vilaseca (entre els carrers
d'Irlanda i Rafael Casanova). Amb
aquesta actuació es continua amb
el procés de renovació i millora de
les zones de joc infantil, que es duu
a terme des de Parcs i Jardins, i s'inicia la instal•lació d'elements de joc
adreçats a joves i adolescents.
El 2007 ja s'han renovat les zones de
jocs infantils del parc de La Pau, del
jardí dels Pinets i del parc dels Pins, i
es preveuen actuacions als jardins de
l’Abat Escarré, Isaac Albéniz i a la
plaça de la Vila, entre altres.

ACTUALITAT / A FONS
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La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES)
està planificant el trasllat de l’actual Hospital
al nou, ja que el nou centre obrirà les seves
portes el proper mes de juny. Per aquest mo-

tiu, la FHES i l’Ajuntament han planificat, durant tot el mes de maig, reunions informatives adreçades a la ciutadania per informar
del trasllat i de l’obertura del nou Hospital,

així com dels guanys que suposa un nou
centre hospitalari, modern i que incorpora
les últimes tecnologies, per a totes les persones que viuen a Santa Coloma de Gramenet.

Oferirà una assistència integral i de qualitat per a la millora de la salut dels colomencs

El nou Hospital de l’Esperit Sant és
a punt d’obrir les seves portes
E

l nou Hospital de la Fundació
Hospital de l'Esperit Sant (FHES) és
ja una realitat i iniciarà la seva activitat el proper mes de juny. La seva
construcció és fruit de l’esforç de
totes les persones que treballen i
han treballat a l’Hospital, de les demandes de la ciutadania, de la perseverança dels integrants del Patronat i del suport del Departament
de Salut del Govern de Catalunya a
través del Servei Català de la Salut.
L’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet ha donat ple suport a la
Fundació de l’Hospital agilitzant la
tramitació de les llicències i els permisos necessaris per a la posada en
marxa del nou centre.
Trasllat del vell Hospital al nou
Abans de la posada en marxa del

Superfície construïda
Hospital
Reserva espai per a creixement
Connexió amb els altres pavellons

23.556 m

2

602 m2
2.230 m2

TOTAL

26.388 m2

Aparcament

11.952 m2

Vol ser un centre obert
a la comunitat,
orientat a les
necessitats de l’usuari
i els seus familiars

La FHES vol
consolidar el
sentiment de ser
l’hospital
dels colomencs

nou Hospital, hi ha un fet que és de
vital importància i que requereix la
col•laboració de tothom: el trasllat
al nou Hospital i el tancament de
l’Hospital actual. La FHES necessita
l’ajut de tots els agents que fan possible el funcionament d’un hospital:
els professionals, els usuaris i els
seus familiars i les institucions. És
per aquest motiu que la FHES i
l’Ajuntament han organitzat les
següents sessions informatives per
a la ciutadania:
! Dimecres 9 de maig, a les 19 h, a
la Biblioteca Can Peixauet.
!Dimecres 16 de maig, a les 19 h, al
Centre Cívic del Singuerlín.
!Dimecres 23 de maig, a les 20 h, a
la Biblioteca Central.
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE "

ACTUALITAT / A FONS
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Després de cinc anys d’obres, el nou
Hospital començarà a funcionar el juny
#VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

En aquestes trobades s’informarà
de com s’està planificant el trasllat,
de l’estructura física, dels guanys i
la nova tecnologia del nou Hospital
i del futur ús que es donarà als pavellons que configuren l’actual Hospital.
Les principals millores
El nou edifici de l’Hospital de l’Esperit Sant possibilita donar un millor
servei tant als usuaris com als professionals. Situat en un indret amb
millor accessibilitat, compta amb el
últims avenços en tecnologia, especialment el Servei de Diagnòstic per
la Imatge, que passa de la radiologia analògica a la digital.
En conjunt, hi haurà un augment
del confort per als usuaris, i el personal de l’hospital podrà desenvolupar millor les seves tasques professionals.
Els pavellons, nous centres de servei
Amb l’inici de l’activitat del nou
Hospital, el pavelló A, situat a la
part baixa de l’antic recinte hospitalari, passarà a ser un centre sociosanitari que permetrà ampliar la
cartera de serveis per als usuaris
de la zona de referència. Comptarà
amb 120 llits i una important Àrea
de Rehabilitació. S’està elaborant
el projecte, i els Serveis Centrals i
Generals seran coberts pel nou
Hospital.
Pel que fa al pavelló B, a la part alta,
s’està estudiant habilitar-ho com a
centre geriàtric.

Comparativa Nou Hospital – Hospital actual
Descripció

Hospital actual

Llits
Quiròfans
Places de reanimació postquirúrgica
Sala de parts i dilatació
Quiròfan Obstètric
Hospital de Dia (places)
UCSI (places)
Sales fisioteràpia/rehabilitació
Consultes Externes
Consultes
Gabinets exploració
Densitòmetre
Proves d’esforç
Colonoscòpia i Gastroscòpia
Broncoscòpia
Rx convencional
Sala de radiologia convencional
Sala de telecomandament
TAC
Mamògraf
Ortopantògraf
Ecògraf
Urgències
Box exploració
Sala de triatge d'infermeria
Sala de visita ràpida mèdica
Àrea d'observació
Semicrítics
Neonatologia
Incubadores
Bressols

Hospital Nou

150
5
7
2
0
8
8
1

165
7
8
3 parts i dilatació
1
25
16
1

17
5
0
0
1
0

33
10
1
1
2
1

2
1
1
1
1
3

2 (1 en urgències)
1
1
1
1
3

10
1
1
10
0

11 + 1 RCP
1
2
18
8

3
18

3
18

De sanatorio
antituberculoso a
hospital de
referencia
El Hospital del Espíritu Santo nació
como un sanatorio antituberculoso
el 23 de abril de 1917 a la masía La
Torre Roja de Santa Coloma de
Gramenet gracias a la iniciativa de
Mossèn Pons i Rabadà y el Dr. Anguera y Cailà. El sanatorio se consolidó, primero, con la construcción de un nuevo edificio que entró
en funcionamiento en 1923, el Pabellón de Mujeres, y segundo,
cuando en 1930 entra en funcionamiento un otro edificio que pasó a
ser el Pabellón de Hombres.
El sanatorio adquirió gran prestigio
a los años 20. Con la Guerra Civil
fue incautado, y después de la contienda pasó a depender del Patronato Nacional Antituberculoso. Finalmente, en 1945 se restituyó el
sanatorio a sus legítimos propietarios. Con la irradiación de la tuberculosis en los años 60, el sanatorio
entra en crisis y comienza a dedicarse básicamente a hospital
quirúrgico.
Fundación benéfica
Deteniéndonos a las décadas más
recientes, lo primero que hay que
recirdar es que la Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) se constituye como fundación benéfica privada el 10 de julio de 1973.
En seguida inicia una gran transformación, sobre todo cuando pasa
a formar parte de los hospitales
que integran la Red de Hospitales
de Utilización Pública (XHUP) el 15
de julio de 1985. También cabe
destacar que la FHES está integrada dentro de la Unió Catalana d'Hospitals.
En la actualidad, los dos pabellones antes mencionados, junto con
el edificio del Convento y el Prefabricado adjunto al Pabellón B (que
entró en funcionamiento el 1 de julio de 1992) constituyen la estructura física de la FHES.
Ya entrada la década de los noventa, el Hospital constata el aumento
de la complejidad de las prestaciones sanitarias, el aumento de población y una estructura física de
diferentes edificios, como ya se ha
comentado, que dificulta dar la respuesta que espera la ciudadanía,
cada vez más exigente, y valora la
calidad con parámetros de confort,
limpieza, privacidad, etc.
Y surge así el reto de hacer un nuevo hospital.

ACTUALITAT
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Obert el termini de presentació
d’obres al Premi Màrius Sampere

F

ins a l’1 de juliol estarà obert el
termini de presentació de treballs al
III Premi Internacional de Poesia
Màrius Sampere. Els participants
han d’enviar les seves obres La
Garúa Libros, carrer de Mossèn Camil Rossell, 26, de Santa Coloma de
Gramenet (CP 08921).
A aquest certamen només es poden presentar textos inèdits (en
castellà o en català), que tindran

l’extensió normal d’un llibre, i que
no hagin estat guardonats en altres
concursos literaris o estiguin en tràmits de publicació. S’han de lliurar
tres còpies de l’obra juntament amb
les dades personals de l’autor (A/e:
mariussampere@lagarua.com).
El Premi té una dotació de 6.000 €
en cada modalitat. El veredicte del
jurat es donarà a conèixer en un acte
que tindrà lloc el 5 d’octubre.

Nous actes de la Primavera Literària

C ontinuen els actes de la Primavera Literària que tenen les biblioteques com a principals escenaris. A
la Biblioteca Central, fins al 31 de
maig, hi haurà una exposició de dibuixos de Juan González organitzada pel Departament de Solidaritat, i
avui, dia 27 d’abril (18 h), té lloc un
taller d’il•lustració i còmic.
També avui (20 h), al bar Línia 1, es
presentarà el llibre La cançó de
bressol dels assassins de Rubèn Pla,
acte organtizat per ACOLITE.

BREUS
!Cobrament d’impostos
El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre béns immobles i el Recàrrec
metropolità sobre el valor cadastral començarà el 3 de maig i finalitzarà el 3 de
juliol. Rebreu al vostre domicili l'avís per fer el pagament a qualsevol oficina de
les entitats següents: Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Caixa Manlleu i Caixa Manresa. A partir del 31de maig, si no heu rebut l'avís, podeu fer el
pagament a Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat. El càrrec en compte corresponent als rebuts domiciliats s'efectuarà l’1 de juny. Si acabat el termini voluntari no heu realitzat els vostres pagaments, podeu fer-los efectius amb
el 5% de recàrrec amb el mateix avís i en les mateixes entitats o bé demanant
un duplicat a Caixa Catalunya, del 4 de juliol al 3 d’agost.

!Es presenta el llibre ‘Els pessebres del Raval’
El 3 de maig (19.30 h) tindrà lloc a la Biblioteca Can Peixauet l’acte de presentació del llibre Els pessebres del Raval, un recull de les experiències viscudes durant els 10 anys que fa que dura el muntatge d’aquest peculiar pessebre nadalenc a càrrec de l’Associació de Veïns del barri.

!Concierto de Rojas en el Mas Fonollar
A la Biblioteca Can Peixauet, del 2 al
12 de maig, es podrà visitar l’exposició del col•lectiu d’art Datsima .
Al Singuerlín, L’Hora del Conte es
dedica tots els dimarts a la figura de
Sant Jordi (18.30 h). I a Can Peixauet, el dia 2 (18 h), Carmen Parrilla llegirà Els Follets sabaters , per
continuar després amb un taller.
Els contes per a un món millor arribaran a la Central el dia 3 (18 h),
amb El peix irisat, de Marcus Pfister,
que narrarà Sílvia Barragan.

LA FOTO

Dentro del ciclo de conciertos “Mas Unplugged”, hoy viernes, 27 de abril
(22.30 h.), el conocido músico colomense Raúl Rojas actúa ofrecerá un concierto acústico gratuito en el Mas Fonollar. Rojas está a punto de lanzar su
segundo disco junto a su productor y guitarrista Tòfol Martínez.

!Espai de cuina per a aficionats
L’Escola de Restauració ha obert un nou espai de cuina per a aficionats. Les
persones interessades podran assistir a tres sessions on s’elaboraran diferents menús i a una altra dedicada a cafès i còctels d’estiu els dijous 10, 17,
24 i 31 de maig. El preu d’inscripció és de 80 euros. Més informació, al carrer
de Rafael Casanova, 40, de 9 a 14 h, i al telèfon 93 466 15 65.

!Actividades en Can Mariner
La Asociación de Vecinos y el Grupo de Mujeres de Can Mariner organizan
talleres de manualidades, guitarra, bailes de salón, pintura al óleo, cocina y
gimnasia de mantenimiento; también disponen de asesoría gratuita jurídica
y psicológica. Mas información, en la calle de Milà i Fontanals, 14-16.

!Subvenciones deportivas
Hasta el 7 de mayo se puede entregar en el IME la documentación, debidamente
cumplimentada, para la solicitud de subvenciones a las entidades deportivas,
AMPA y asociaciones. Más información, en la calle de Rafael Casanova, 85-89.

!Bicicletada popular
El diumenge 6 de maig tindrà lloc la cinquena edició de la bicicletada per la
llera del riu Besòs, que organitza la Diputació de Barcelona. La sortida serà a
les 9.30 h des de Granollers, i, per Can Zam, els ciclistes passaran a les 10.45
h. Les inscripcions s’han de fer a www.diba.cat/bicicletada.

!Curs de nivell inicial de català

GRAN ÉXITO DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA. Miles de personas asistieron
el pasado fin de semana a la primera edición de la Mostra Gastronòmica, que
se celebró en la rambla de Sant Sebastià, organizada por el Ayuntamiento, a
través de Grameimpuls, con la colaboración, entre otras instituciones y empresas, de la ACI. La consellera de Treball, Mar Serna, participó en el acto de
inauguración, tal y como refleja la imagen.

Anunci / Sorteig per a la formació de meses electorals
Un cop convocades les eleccions municipals pel Decret 444/2007, de 2 d'abril, de conformitat amb allò que preveu l'article 26.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general, es fa públic que el sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les eleccions municipals, que tindran lloc el dia 27 de maig, es realitzarà el proper dia 2 de maig, a les 19 hores, pel Ple de l'Ajuntament.

Continua la matrícula per al nou curs de nivell inicial que el CNL L'Heura organitza per a aquelles persones que no entenen el català. Aquest primer curs
oral de 20 hores es farà al Centre Cívic dels Pins, dimarts i dijous, de 18.30 a
20 h. Començarà el 3 de maig i acabarà el 14 de juny. L'horari de matriculació és als matins de 9 a 13 h i a les tardes de dilluns a dijous de 15.30 a 17 h al
CNL L'Heura, c/ Rafael Casanova, 85, 3r pis (tel. 93 385 14 61).

!Sortida del Museu a Roses
El 6 de maig, el Museu Torre Balldovina farà una sortida a Roses. Al matí es
visitarà la Ciutadella de Roses, declarada conjunt historicoartístic l'any 1961.
És un parc històric i arqueològic dins d'un recinte de 139.000 m2, que aplega
vestigis de diferents èpoques. Es visitarà també el Parc Megalític, amb tres
grans dòlmens, un d'ells el més gran de Catalunya. A la tarda, pel camí de
ronda, s'arribarà fins al far, i també es veurà el Castell de la Trinitat. Més informació, a la plaça de Pau Casals, s/n, telèfon 93 385 71 42.

!Concierto de rock
El 28 de abril (23 h .) se celebrará un concierto de rock con los grupos Milhongos y Mal ejemplo en el Centre de Creació Musical Molinet (precio: 2 euros).

QUÈ FEM? / ON ANEM?
Xerrada sobre Joan Pairó

XIII Jocs Florals de
Santa Coloma, Premis
PASC
C, SA

El 3 de maig (21 h) hi haurà una xerrada sobre el músic Joan Pairó,
que anirà a càrrec de Carles Viñas.
Lloc: Centre Excursionista Puigcastellar (carrer de Sant Josep, 20).

BASES

Lliurament de diplomes
El 8 de maig (19.30 h) tindrà lloc el
lliurament de diplomes als alumnes
de diversos programes de formació
ocupacional. L'acte, que està organitzat per la societat municipal Grameimpuls, comptarà amb l'assistència de l'alcalde, Bartomeu
Muñoz.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Excursión
Els dies 5 i 6 de maig, l’Esplai de Jubilats i Pensionistes organitza una
sortida a Salou. Es visitarà la Fira de
Carquinyoli i hi haurà parades a
Santa Margarida i els Monjos, Tarragona i Espluga de Francolí.
Preu: 65 euros.
Telèfon de reserves: 93 391 71 10.

Marxa de Regularitat
El 6 de maig tindrà lloc la 29a Marxa de Regularitat, que organitza el
Centre Excursionista Puigcastellar i
que aquest any discorrerà per la
muntanya de Montserrat.
Inscripcions: s’han de fer per parelles al carrer de Sant Josep, 20, de
dilluns a dijous de 19 a 21 h.
Preu : 3 euros per participant.

Día de la Madre
El día 5, para celebrar el Día de la
Madre, la Casa de Huelma organiza una cena y un baile que contará
con la actuación de Los Jubilados
Marchosos.

Farmàcies
Divendres 27
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dissabte 28
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Diumenge 29
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dilluns 30
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dimarts 1
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc Macià, 29
Dimecres 2
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dijous 3
•D
Passatge d’en Caralt, 22 / Perú, 28
•Aquestes tres farmàcies obren cada dia
de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24;
Milà i Fontanals, 27, i Valentí Escalas, 7.
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LA FIESTA DE SANT JORDI. La plaza de Pau Casals, el domingo 22 de abril,
adquirió un sorprendente ambiente medieval gracias al espectáculo El
venciment del drac, que organizó la Casa de Aragón de nuestra ciudad. La
jornada de Sant Jordi, el 23 de abril, volvió a ser un día de intercambio de
rosas y libros para miles de colomenses, muchos de los cuales se congregaron en la plaza de la Vila, donde estaban instalados los tenderetes de
las principales librerías de Santa Coloma.

Reservas: en la calle de Sants, 52, y
en el teléfono 93 392 07 98.

Òpera
Amb el títol de “Nits d’Òpera”, l’Àrea

Presentació de l’11a
Diada de
l’Ensenyament Públic
El 3 de maig (18 h) tindrà lloc l’acte
de presentació de l’11a Diada de
l’Ensenyament Públic al Centre de
Recursos per a Joves Mas Fonollar
(carrer de Sant Carles, 1-3). La
professora de música Rosa Maria
Vidal parlarà sobre el tema “Cantant aprenem matemàtiques”. Vidal acaba d’editar un disc on explica com aprendre els secrets dels
números i del càlcul a través de la
musica. La Diada està organitzada
per l’Ajuntament i el Casal del
Mestre i se celebrarà el dia 6.

Cultural Oriol farà un concert el 4 de
maig (21 h), amb l’actuació de Carmen Arrieta (soprano), Marcos Riccetti (tenor), Mar Serinyà (mezzosoprano) i Myriam López (piano).
Lloc: carrer Nou, 4.

1. Les obres que es presentin hauran de
ser inèdites i escrites en vers, de tema i de
composició lliures i amb una extensió màxima de 150 versos en un poema o en diversos.
2. Les obres s'hauran de lliurar, indicant al
sobre “Jocs Florals”, a l’apartat de correus
núm. 8, CP-08921, Santa Coloma de Gramenet, mecanografiades a doble espai i
per una sola cara, presentades en un original i sense enquadernar.
3. L'autor/a haurà d'indicar, en un foli adjunt, el nom, els cognoms, l’adreça i el
telèfon.
! S'admetrà un sol treball per persona, i
no s'acceptaran poemes d'autors guanyadors del primer premi en anteriors edicions d'aquest certamen.
! Els poemes guanyadors quedaran en
propietat de l'empresa patrocinadora, la
qual es reserva el dret de publicar-los.
4. El termini de presentació d'originals finalitza el 21 de setembre de 2007.
PREMIS
S'atorgaran els següents:
UN PRIMER PREMI al millor poema o poemari, dotat amb la quantitat de 1.200 euros.
DOS ACCÈSSITS, dotats cada un amb la
quantitat de 600 euros.
UN PREMI ESPECIAL al millor poema o poemari d'autor amb residència a la ciutat
de Santa Coloma de Gramenet, consistent
en la publicació de l'obra dins de la
col•lecció “L'Inèdit”, que edita ACOLITE.
Totes les obres incloses en aquest apartat
optaran també a les altres modalitats.
!Els premis en metàl•lic tenen deduïda la
retenció d’IRPF establerta en la legislació
vigent.
JURAT
El jurat dels Jocs Florals podrà modificar la
distribució dels premis o declarar-los deserts en funció de la qualitat dels poemes
presentats, i està qualificat per resoldre
qualsevol problema que no incloguin
aquestes bases.
VEREDICTE
El veredicte del jurat i el lliurament dels
premis tindran lloc en el decurs de les Festes d’Hivern de Santa Coloma, en el lloc i
l’hora de què s’informarà oportunament.
Els XIII Jocs Florals de Santa Coloma 2007,
premis PASCSA tretzena edició, compten
amb la col•laboració de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, el Col•lectiu
Amics d'Antonio Machado i l'Associació
Colomenca de Literatura (ACOLITE).
Més informació, a Internet, a la pàgina
web pascsa.com.

Publicació setmanal
Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Realitza i imprimeix: Servei de Premsa i
Comunicació
http://www.grame.net
Adreça electrònica: morilloga@gramenet.diba.es
Adreça: plaça de la Vila, 1
Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
Tel. 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura
DL B-38.194/91
Paper ecològic 100%

LA FINESTRA
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Rosa Marco (Santa Coloma de Gramenet,
1941) es desde el año 1999 la presidenta
delegada de la Cruz Roja en la comarca
del Barcelonès Nord por votación de los
socios de la institución. Esta colomense,
que inició sus estudios en la que entonces
era la escuela de las Hermanas Dominicas

en Can Roig i Torres (hoy recinto del nuevo auditorio de la ciudad) ha destacado
como empresaria desde que en 1959 se
hizo responsable de la administración de
la empresa de su familia, La Colomense
S.A. Siempre vinculada a Santa Coloma,
Rosa Marco se muestra hoy orgullosa de

su papel de coordinadora en una organización que a nivel mundial destaca por su
papel humanitario, fruto del esfuerzo humano de miles de personas voluntarias
para hacer la vida un poco mejor a quienes se encuentran en las situaciones más
vulnerables.

ROSA MARCO, PRESIDENTA DELEGADA DE LA CRUZ ROJA DEL BARCELONÈS NORD

“Quienes nos dedicamos a tareas de voluntariado,
cada día recibimos más de lo que damos”
—Hoy viernes, 27 de abril, el Ayuntamiento cederá a Cruz Roja una
ambulancia para colaborar en el
mejor servicio de esta organización.
¿Qué supone para ustedes esta cesión?
—Cruz Roja, a petición del Ayuntamiento, organiza la cobertura sanitaria de todas aquellas actividades
de riesgo previsible o de actos donde haya una aglomeración de personas, como pueden ser eventos
deportivos, espectáculos culturales,
ferias etc. Y como se pudo comprobar en la explosión del Fondo, es
una prioridad para nosotros dar una
respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia. Para
realizar estas actividades, necesitamos contar con los mejores recursos —tanto humanos como materiales— y es por ello que, gracias a esta
cesión del Ayuntamiento, la ciudad
podrá contar con una ambulancia
más, equipada con los equipos de
electromedicina más avanzados
para poder responder ante cualquier situación de emergencia.
—La Cruz Roja desarrolla desde su
creación esas tareas de atención y
de servicio ante posibles emergencias, pero también se ha ido adaptando a las necesidades de la población
y actualmente sus
voluntarios prestan servicio en nuevas funciones. ¿En qué proyectos
sociales intervienen?
—Además del ámbito de Socorros y
Emergencias, Cruz Roja trabaja en
proyectos de intervención social
con diferentes colectivos vulnerables. En concreto, en Santa Coloma,
con mujeres en situación de riesgo,
a través de dispositivos móviles para víctimas de violencia de género;
o en proyectos de orientación e inserción laboral, como la atención a
personas discapacitadas mediante
la gestión del Casal d'Estiu del Centro de Educación Especial Josep Sol;
en la atención a personas mayores,
colaborando con la residencia ge-

riátrica Ramón Berenguer o con la
teleasistencia domiciliaria, apoyando también a quienes les cuidan a
través de cursos de formación. También llevamos a cabo atención a la
infancia a través de talleres de sensibilización en educación no sexista,

cultura de la paz y prevención de la
violencia y atención a la población
en riesgo de exclusión colaborando
con el Ayuntamiento en el reparto
de alimentos excedentes de la
Unión Europea.
—¿Qué relación mantiene Cruz Roja

El mayor valor de Cruz Roja
son sus voluntarios
Cruz Roja del Barcelonés Nord agrupa los municipios de Santa Coloma de
Gramenet, Badalona y Sant Adrià de Besòs. Sus voluntarios provienen de
los tres municipios y realizan su actividad en los tres indistintamente. Durante el año 2006 colaboraron 131 personas, una cifra que puede parecer
elevada pero que, dado el volumen de actividad que tiene Cruz Roja, según
Rosa Marco, nunca es suficiente. Por ello, aprovechan siempre su presencia
en actos públicos para animar a la población, sea cual sea su edad o sus
preferencias, a que conozca el trabajo de la gente de Cruz Roja. Los voluntarios también colaboran en los proyectos que requieren personas contratadas, ejemplo de ello son las playas de Sant Adrià y Badalona, a las que los
ciudadanos y ciudadanas de Santa Coloma acuden con frecuencia.

con otras entidades solidarias y, en
el caso de acogida de inmigrantes,
hace alguna función especial?
—La coordinación y el trabajo en
red de diferentes entidades es la
clave del éxito de la inclusión social. Por ello, Cruz Roja participa activamente con diferentes entidades
y administraciones, en el Consell de
Cooperació y Solidaritat, el Punt de
Voluntariat o el proyecto de reparto
de alimentos solidarios, entre otros.
Al estar presente nuestra entidad
en otros muchos territorios del estado, tenemos un papel decisivo en
la acogida de inmigrantes. Concretamente, desde nuestra Asamblea
Comarcal trabajamos en proyectos
de conocimiento de la lengua y el
entorno que faciliten la convivencia
a las personas que llegan. No obstante, la atención a este colectivo es
transversal y está presente en todos los proyectos que realizamos,
ya sean de inserción laboral o de
atención a la infancia. Otro buen
ejemplo de acogida a inmigrantes
es que cada vez hay más voluntarios de otros países que una vez
asentados aquí quieren colaborar
como voluntarios ayudando a las
personas de nuestro municipio que
más lo necesitan.
—Usted es colomense de nacimiento y ha vivido de cerca la evolución
de la ciudad, ¿cómo la valora?
—En los últimos años los ciudadanos de Santa Coloma creo que vemos con buenos ojos la transformación, social, cultural, urbanística,
etc, que está llevando a cabo el
Ayuntamiento, y se valora muy positivamente la participación ciudadana. En un plazo de cuatro o cinco
años todas las mejoras en equipamientos, viviendas sociales, como la
nueva línea de metro o la reforma
de Can Zam, harán que Santa Coloma de Gramenet tenga el equilibrio
necesario para vivir con ilusión, incluyendo a todas las personas llegadas de otros países.

