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DOLO, CANTANT DEL GRUP
PASTORA, AL SAGARRA

!

!

Dolo Beltrán, la cantant del grup Pastora, obre el dia 6
(20 h) la nova temporada del Teatre Sagarra amb
l’espectacle Dolo canta Bola. Sota la direcció artística
de David Albet i acompanyada per vuit músics,
oferirà una vetllada sobre
el desamor inspirada en el
gran cantant, artista i
compositor cubà Bola de
Nieve. El preu de les entrades és de 15 euros. Aportant aquest retall gaudireu
d’un 50% de descompte.
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Aprovada la
gratuïtat dels
llibres i el material
escolar

l’estudi
3 Comença
de perllongació de

la línia 1 del metro
fins a Badalona

!

Ninguna comunidad de vecinos pagará más del 20% del coste total del proyecto

Todos los edificios sin ascensor de la ciudad
pueden optar a las ayudas para instalarlo
Las solicitudes se han de formalizar entre el 1 de junio y el 31 de julio
En primer lugar fueron los barrios del Fondo, Santa Rosa, Raval y Safaretjos; después
se beneficiaron Can Franquesa, Les Oliveres, La Guinardera y Can Calvet, y ahora las
ayudas para las instalación de ascensores
se han extendido al resto de la ciudad. Ninguna comunidad tendrá que abonar más
del 20% del coste total de la obra para disponer de ascensor.
La política de ayudas para la instalación de ascensores se ha universalizado. A partir de ahora las
comunidades de vecinos de los barrios Centre,
Cementiri Vell, Can Mariner, Llatí, Riera Alta, Riu
Nord, Riu Sud y Singuerlín también podrán solici-

tar las subvenciones correspondientes. La mejora
de la movilidad y la accesibilidad de los ciudadanos constituye una prioridad para el gobierno
municipal. La ampliación de la red de metro con
nueva línea L9, la colocación de escaleras y rampas mecánicas que permitirán salvar los desniveles más acusados y las ayudas para la instalación
de ascensores son la base del ambicioso Plan de
Movilidad que ha puesto en marcha el Ayuntamiento.
Los edificios para los que se solicite la ayuda deben haber sido construidos antes de octubre de
1995, y el proyecto de instalación tiene que cumplir con los requisitos técnicos y estéticos establecidos en las bases reguladoras. Lógicamente que-

dan excluidas las obras de mantenimiento y substitución de ascensores ya existentes.
El Ayuntamiento se compromete a financiar la instalación del ascensor de manera que la comunidad de propietarios no asuma más del 20% del
coste total del gasto. La cantidad dispuesta para
este fin en el año 2007 es de 1.500.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes es del 1 de
junio al 31 de julio del 2007. Las personas interesadas tienen que dirigirse a la Oficina Municipal
de Rehabilitación, en la calle del Bruc, 21, de lunes
a viernes de 9 a 13 y de lunes a jueves de 16 a 18
horas. El teléfono de atención al público es 93
391 82 10 y la dirección de correo electrónico
rehabilitació@gramepark.com.

El Ple aprova el Projecte d’intervenció integral dels barris
centrals, que suposa una inversió de 20 milions d’euros
El Ple de l’Ajuntament del passat dia 2 va aprovar el Projecte d’intervenció integral dels barris
centrals, un ambiciós conjunt de mesures que
es presentaran per al seu finançament a la
quarta convocatòria de la Llei de barris, la qual
es resoldrà el proper mes de juny. Amb aquest
motiu, l’acord del Ple municipal es trasllada al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
El Projecte preveu un total de 25 actuacions als
barris centrals (Llatí, Can Mariner, Centre, Cementiri Vell, Riera Alta, Singuerlín, Riu Nord i Riu
Sud) tendents a enfortir la cohesió econòmica,
social i territorial dels barris colomencs. Una de
les accions més importants és la despesa de
4,72 milions d’euros en la rehabilitació dels edificis d'habitatge. L’Ajuntament continuarà així
amb la política d'ajudes a la rehabilitació i a la

La reforma del mercat Sagarra és una de les actuacions previstes.

instal•lació d'ascensors, que, com es pot llegir
en aquesta mateixa pàgina, s’ha estès a tota la
ciutat.
Cal destacar, també, les inversions en dos
equipaments que es renovaran completament. Són els mercats del Fondo i de Sagarra.
En el primer cas, a l’actual mercat se li afegirà
una biblioteca, una guarderia, un supermercat
i un aparcament. En el cas del Sagarra, la reforma és també integral. Altres mesures fan
referència a la millora de l’espai públic, la provisió de nous equipaments, el foment de la
sostenibilitat del desenvolupament urbà, les
millores socials i urbanístiques, la supressió
de barreres arquitectòniques, etc.
Després del referent a la serra d'en Mena,
aquest és el segon projecte que es presenta
des de Santa Coloma a la Llei de barris.

ACTUALITAT
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La Generalitat i
l’Ajuntament
promouen 124 nous
habitatges protegits
La Generalitat, mitjançant l'Institut
Català del Sòl (Incasol), en el marc de
col•laboració de la Llei de barris, ha
presentat tres projectes per fer 124
habitatges protegits a l'illa dels nous
jutjats i al carrer de Valentí Escalas. La
promoció d'habitatges de l'illa dels
jutjats permetrà reallotjar part dels
veïns afectats per la connexió dels carrers de Valentí Escalas i de Listz.
En un acte celebrat el dia 25 a la sala
de plens de l'Ajuntament, l'alcalde,
Bartomeu Muñoz, el secretari per a la
Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nel•lo, i el director de
l'Incasol, Miquel Bonilla, van presentar els projectes de remodelació urbana i tres promocions d'habitatge.
S’hi va presentar la maqueta de la
connexió dels carrers de Valentí Escalas i de Liszt, que inclou la promoció
de 38 habitatges de l'illa dels nous jutjats, on es reallotjaran part dels veïns
afectats. També s'ha presentat el primer avantprojecte de les dues promocions que es construiran al carrer
de Valentí Escalas i que tindran un total de 86 habitatges protegits.
Obertura del carrer d’Escalas-LLiszt
L'Incasol, mitjançant l'empresa pública REURSA, està treballant en la connexió dels carrers de Valentí Escalas
i Listz, al barri del Fondo, que forma
part del projecte d'intervenció integral dels 7 barris fronterers de la serra d'en Mena desenvolupat amb els
ajuts provinents de la Llei de barris.
Aquesta intervenció suposarà la renovació d'aquest espai mitjançant la
construcció de nous habitatges, la
urbanització d'una plaça i la millora
de la xarxa viària del municipi amb
una nova connexió transversal des
del riu Besòs cap a l'interior de Badalona fins a Montigalà. Això suposa
reordenar tot l'espai obrint la connexió dels dos carrers, urbanitzant la
nova plaça i substituint part dels edificis d'habitatges que l'ocupen per
dues promocions de nova construcció amb un aparcament subterrani.
En total, la inversió prevista és de 26
milions d’euros. La connexió dels
dos carrers comportarà el trasllat de
89 famílies i 10 places d'aparcament
de propietaris que resideixen en habitatges no afectats.
! Misa rociera. La asociación Coro
Rociero Pastora y Reina celebra una
misa rociera el día 5 (20 h.) en la
parroquia de Santa Rosa.

El Ayuntamiento pagará el coste
de los libros y del material
escolar desde el próximo curso

E

ciales entre los escolares, promover
l pleno del consistorio aprobó
un modelo de socialización de los liel pasado miércoles 2 de mayo, con
bros de texto, contribuir al aprecio
el voto favorable de todos los grupor los libros entre los niños, diseñar
pos excepto el de Convergència i
un modelo adecuado de eficiencia y
Unió (CiU), que se abstuvo, una
aprovechamienpropuesta de la alcaldía por la que a
Se beneficiarán más to de los recursos
partir del próximo
de 12.500 escolares de públicos y garantizar que toda la
curso todos los escentros públicos y
población
en
colares de Santa
concertados
edad escolar obliColoma, desde P-3
gatoria disponga
hasta cuarto de
de los mismo recursos.
ESO, recibirán de forma gratuita los
Para la puesta en marcha de esta
libros y el material escolar que nenueva ayuda para los escolares, el
cesiten.
Ayuntamiento cuenta con la partiEste acuerdo beneficiará a los más
cipación y la colaboración de los
de doce mil trescientos escolares de
centros educativos y las AMPA. A
educación infantil y primaria y de
rasgos generales, cada centro edusecundaria de los veintiún centros
cativo elaborará la lista de libros y
públicos y de los siete concertados
de material escolar que cada niño
que hay en Santa Coloma.
precise para su correspondiente
Con este acuerdo, que requerirá una
curso escolar, así como la informaaportación económica municipal de
ción sobre la metodología necesa1.800.000 euros para el próximo
ria para obtenerlos. Las familias no
curso, el Ayuntamiento desea ayudeberán realizar ningún tipo de
dar a las familias de la ciudad en el
desembolso, asumiendo el Ayuntagasto que supone la educación de
miento, también, este trámite.
sus hijos, evitar desigualdades so-

La Diputació i la Universitat de
Barcelona acorden construir el
campus de l’alimentació a Torribera

E

l president de la Diputació, Celestino Corbacho, i el rector de la Universitat de Barcelona, Màrius Rubiralta, van signar el 25 d'abril ,a la sala de
plens de l’Ajuntament, en un acte presidit per l’alcalde, Bartomeu Muñoz,
un conveni de col•laboració en què
s'actualitzen i amplien les diverses relacions patrimonials que existeixen
entre ambdues entitats. L'acord fa referència als espais del Recinte Torribera de la nostra ciutat, per tal d’adequar-los com a campus universitari
d’estudis de l’alimentació.
El conveni obre la possibilitat de construir en el recinte nous edificis de caràcter acadèmic, docent, de recerca o
de transferència de coneixement, tecnologia i innovació. La Diputació s’ha
compromès a redactar un pla especial
en què es definiran els criteris d'ordre
urbanístic, paisatgístic i ambiental per
tal d'orientar la reordenació de l'espai
i col•laborarà econòmicament amb la
Universitat per a la construcció i/o re-

habilitació d'edificis a la seu de Torribera. L’Ajuntament de Santa Coloma
ja té signat un conveni amb la Diputació per tal de preservar i potenciar l’ús
públic del recinte.
La signatura d’aquest conveni –va remarcar l’alcalde, Bartomeu Muñoz—
és de gran importància per a la nostra
ciutat, ja que en un termini aproximat
de tres anys Santa Coloma de Gramenet passarà a ser la ciutat universitària
de referència pel que fa a la docència i
investigació, relacionades amb l’alimentació i la nutrició. El Recinte Torriberà serà la seu del més gran campus
de l’alimentació d’España.
! Aula

de la gent gran. “El primer
romànic català” és el tema de la
propera conferència de l'Aula d'Extensió Univesitària de la Gent Gran
del CEP. El ponent serà Jaume Crosas i Casadesús, llicenciat en història contemporània, i tindrà lloc el 9
de maig (17.30 h) al Museu.

Aprobada la licitación
de obras de la
biblioteca de Singuerlín
El pleno municipal del día 2 aprobó el
inicio de la licitación por concurso de
las obras de la biblioteca que se construirá en la planta superior del mercado de Singuerlín. Comienza así un
procedimiento que concluirá en la
puesta en marcha de este equipamiento, con un presupuesto que supera los 4,6 millones de euros.
La biblioteca contará con dos espacios principales (infantil y fondo general), articulados por un patio central que permite la lectura al
exterior y genera la entrada de luz.
El proyecto propone una nueva fachada con un aspecto exterior diáfano e irregular al que se incorporan espacios ornamentales.
El nuevo equipamiento tendrá una
superficie total de 2.043,3 m2 y contará con una zona de acogida y
promoción (vestíbulo, servicios.
área polivalente para proyecciones
de cine, camerino, almacén, etc.),
otra de información y referencia,
una zona infantil y una última de
trabajo interno.

Los autobuses 801, 802
y 803, funcionarán
también los sábados
La línea de autobús 801, que cubre el
trayecto entre La Bastida y el Hospital
de l’Esperit Sant; la línea 802, que va
de Les Oliveres a Can Franquesa, pasando por el mercado de Singuerlín,
y la línea 803, que enlaza la avenida
de Ramon Berenguer con el barrio del
Fondo, mejorarán su actual servicio
y funcionarán también los sábados,
desde el 5 de mayo.

Es presenten
nous llibres d’autors
colomencs
Continuen les activitats de la Primavera Literària. Aquesta setmana es
presenten tres llibres a la Biblioteca
Central: el dia 8 (20 h) serà el torn
de La pistola de Einstein, de Salvador Redon; el dia 9 (20 h) es presentarà De madres a hijas, de Lídia
Guinart, i el dia 10 (20 h) ho farà En
paral•lel. L’Antúlio i el testament
d’en Pepas Marxus, d’Antoni Jaumandreu de Balanzó. Cal destacar
altres actes, com la microexposició
sobre segells de la Biblioteca del
Singuerlín i les habituals sessions
de contes infantils (el dia 9 a Can
Peixauet i el dia 10 a la Central).

ACTUALITAT
La música, tema central
de la Diada de
l’Ensenyament
Aquest diumenge, 6 de maig, se celebra l’11a Diada de l'Ensenyament
Públic, organitzada pel Casal del
Mestre i l'Ajuntament. El tema d’aquest any és la música, un llenguatge especial per comunicar sentiments i emocions. La Diada tindrà
lloc de 10 a 14 h. L’objectiu és unir
les escoles i un nombre important
d'entitats conscients del seu paper
com a agents educadors.
Gairebé tots els espais que envolten
la plaça de la Vila estaran plens d'activitats realitzades pels centres educatius i les entitats. A la plaça de la
Vila estaran els estands dels centres
educatius. També hi haurà activitats
al carrer d’Anselm Clavé, al Mas Fonollar, a l’Auditori, a la plaça d’en J.
Manent i al jardí de Can Sisteré.

Santos de Veracruz
exposa a Can Sisteré
“Almas bandoleras” és el títol de
l’exposició de Santos de Veracruz
que es podrà veure a Can Sisteré
del 10 de maig al 10 de juny.
De formació autodidacta, aquest jove artista colomenc és conegut per
ser l’home que recrea amb el seu
pinzell els concerts de Muchachito
Bombo Infierno. Creador de diverses publicacions i editor de revistes
com El Puñalito, el seu particular estil s’emmarca dins dels codis expressius del còmic.
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La Generalitat inicia l’estudi de
perllongament de la L1 des de
Fondo fins a Badalona Centre

E

l Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha licitat la redacció de l’estudi
del perllongament de la línia 1 del metro, des de l’estació Fondo fins a Badalona Centre, on es construirà un intercanviador amb la línia 2 perllongada
des de Pep Ventura. El nou tram, de
3,4 km, suposarà construir quatre noves estacions, que donaran servei als
barris de Montigalà, Sant Crist i Lloreda, i els enllaçarà amb el centre del
municipi i amb Barcelona.
L’estudi del perllongament de la L1,
inclòs al Pla director d’infraestructures (PDI) 2001-2010, té com a objectiu incrementar l’accessibilitat en el
transport públic dels barris situats a la
part nord i oest de Badalona. Segons
les previsions del PDI, el nou tram tindrà una demanda de 19.500 persones en dies feiners i permetrà despla-

Comença la
Festa Ibera
Del 8 al 18 de maig tindrà lloc al
poblat del Puig Castellar la la Festa
Ibera, que està adreçada, els dies
feiners a les escoles (amb concertació prèvia), i el cap de setmana
del 12 i 13 de maig, a tothom, des
de les 10 del matí fins a les 7 de la
tarda. L'accés és lliure i gratuït.

LA FOTO

çar-se tant cap al centre de Badalona com cap a Barcelona.
L’estudi informatiu haurà de preveure les següents estacions per donar
cobertura a aquests barris residencials: estació 1, a la intersecció de la
rambla de Sant Joan, el passeig Olof
Palme i el carrer de Liszt; estació 2, a
Sant Crist, amb un accés directe al
mercat de Lloreda; estació 3, a la intersecció de l’avinguda de Martí i Pujol i el carrer de Bufalà, i estació 4, a
l’Illa Fradera, on actualment s’està
construint la nova estació del perllongament de la L2.

Charlas informativas sobre el nuevo hospital
La Fundació Hospital de l’Esperit Sant
(FHES) y el Ayuntamiento han organizado tres sesiones informativas sobre
la puesta en marcha del nuevo Hospital y del traslado a éste de los servicios
que se prestan en el antiguo recinto.
Estas sesiones contarán con la intervención del alcalde, Bartomeu Muñoz,
y de la directora gerente de la FHES, M.
Teresa Esteva. Con el fin de llegar al
máximo de ciudadanos, se han previsto unas charlas, cuyo calendario ha sido modificado con respecto a la semana pasada.Tendrán lugar el 9 de mayo
(19 h.), en la Biblioteca Central; el16 de
mayo (20 h.), en el Centre Cívic del Singuerlín, y el 23 de mayo (19.30 h.), en
la Biblioteca Can Peixauet.

BREUS
!Nueva pavimentación de calles
La semana del 7 de mayo se iniciará la pavimentación de la calles de Milton y
Cristòfor Colon —entre las calles de Santa Eulàlia y Nord—. En ambos casos se
instalará asfalto sonoreductor para minimizar el ruido del paso de los vehículos.

!Conferència amb motiu del Dia d’Europa
El 9 de maig és el Dia d’Europa. Amb aquest motiu, avui, dia 4 (20 h), la Ponència
de Relacions Institucionals i Agermanaments amb Europa ofereix una conferència a l’Auditori amb el títol “Europa i la Xina: passat, present i futur”. Hi parlaran:
Juan Manuel Cabezas, doctor en antropologia social i llicenciat en geografia i història, i Minkang ZHou, professor de la UAB i autor del diccionari xinès-català i català-xinès. La cloenda anirà a càrrec d’alumnes de l ‘Escola Municipal de Música.

!Concert a l’Auditori
Avui, 4 de maig (21.45 h), dins de la XXI Temporada de Concerts (Cicle de Concerts en 3/4), Bernat Bofarull (violí i viola) i Àlex Ramírez (piano) interpretaran
obres de Brahms a l’Auditori de Can Roig i Torres. Entrada gratuïta. Es pot fer la
reserva de localitat trucant al telèfon 616 30 29 93 de 16 a 20 h.

!Preinscripcions a l’Escola de Música
Del 10 al 22 de maig, de dilluns a divendres i de 18 a 20 h, es faran les preinscripcions per al proper curs a l’Escola Municipal de Música al CEIP Pallaresa
(c. Gaspar, 1-13). Més informació, al telèfon 93 391 24 51.

!Exposició sobre literatura i dones
Del 10 al 24 de maig romandrà a la Biblioteca Central l’exposició itinerant de
d’Institut Català de les Dones “Una literatura pròpia, dones escriptores”, que
fa visible el treball de les dones en l’àmbit de la literatura catalana.

!Campeón juvenil de patinaje
Lanç Rodriguez, de 15 años (Club Patí Gramenet) consiguio la medalla de oro en
las modalidades de figuras obligatorias y coreografía libre del campeonato juvenil de patinaje que se celebró el pasado fin de semana en Sant Feliu de Codines.

!Lliurament de diplomes
CAJA MADRID LLIURA UNA AMBULÀNCIA A LA CIUTAT. El 27 d’abril, l’Obra
Social Caja Madrid va lliurar una ambulància valorada en 35.000 € a la ciutat
de Santa Coloma en un acte senzill que es va fer a la plaça de la Vila. L’Ajuntament, per la seva banda, ha cedit el vehicle a la Creu Roja. A la foto, l’alcalde,
Bartomeu Muñoz, amb Xavi Llucià, Antonio Àrias i Jordi Dejú, directors de les
oficines locals de Caja Madrid, i la presidenta de la Creu Roja, Rosa Marco.

El dia 8 (19.30 h) tindrà lloc al Museu el lliurament de diplomes als alumnes
de diversos programes de formació ocupacional. L'acte, organitzat per la societat municipal Grameimpuls, comptarà amb l'assistència de l'alcalde.

!Excursión a Girona
La Asociación Española contra el Cáncer hace una excursión a la fiesta de las flores
de Girona el día 17 (29 €). Información: Pompeu Fabra, 22-24; tel. 93 466 24 52.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Xerrades de primavera
Avui, 4 de maig (19 h), començarà
el cicle de xerrades de primavera
amb el tema “Geologia de Santa
Coloma de Gramenet”. El ponent
serà Joan Vicente.
Lloc: carrer de Sant Josep Oriol, 5.
Organització: Centre d’Estudis de la
Natura del Barcelonès Nord.

Sardanes
El 6 de maig (12 h) hi haurà una audició de sardanes amb la cobla La Nova del Vallès. Es tracta de la primera
ballada temàtica de l’any, que ret homenatge al folklorista local Joan Pairó. S’aprofitarà l’ocasió per ordenar i
publicar unes quaranta peces musicals escrites pel mestre, recuperades
recentment i que formen part del patrimoni musical de la ciutat.
Lloc: plaça d’en J. Manent.
Organització: Amics de la Sardana i
Patronat pro Aplec.

Curset
Del 15 al 30 de maig, el Centre Excursionista Puigcastellar (CEP) farà un
curset sobre escalada en vies ferrades. Aquest curs us permetrà adquirir els coneixements per cercar informació, planificar i realitzar sortides
per camins equipats i vies ferrades.
Inscripcions: de dilluns a dijous, de
19 a 21 h, al carrer de San Josep, 20.
Telèfon: 93 385 99 41.

Premio Isabel Alonso
El plazo de entrega para el Premio Literario Isabel Alonso acaba en mayo.
Las bases se encuentran en los centros cívicos y entidades de la ciudad.
Información: Coordinadora de

Farmàcies
Divendres 4
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dissabte 5
•D
Florència, 45 / Av. de la Generalitat,
131
Diumenge 6
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dilluns 7
•D
Valentí Escalas, 7 / Còrdova, 47
Dimarts 8
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dimecres 9
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dijous 10
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant
Joaquim, 44-46
•Aquestes quatre farmàcies obren
cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27;
Valentí Escalas, 7, i passatge d’en
Caralt, 22.

Airiños da Nosa Galicia celebra
su fiesta anual este fin de semana
Con la presentación del
grupo de folk Neirela, a
las 19.45 de hoy, día 4,
dará comienzo la fiesta
del XXIV aniversario del
Centro Airiños da Nosa
Galicia en el parque de
Europa. A las 12 del mediodía del sábado comenzarán las actuaciones con los grupos de
los centro gallegos de Barcelona,
Badalona y Rubí. Por la tarde (17.45
h.), será el turno de Cova de Serpe
y de la Agrupación Cultural Saudade. El domingo (12.30 h.) actuará el
grupo Rosalía de Castro de Corne-

loncesto, balonmano, badminton, tenis de mesa, etc.). Cada semana habrá un día de piscina y una excursión.
Inscripciones: Jacint Verdaguer,
22-24, de lunes a viernes de 10 a 13
y de 17 a 20 horas, y en www.esportisalut.org (tel. 93 386 76 08).

Yoga, relajación

llà, y a las 17.30, la Casa de Aragón
y Airiños. Las noches del viernes y
el sábado se cerrarán con sendos
bailes. Los colomenses que acudan
podrán gozar de las bondades de la
gastronomía gallega.

El Grupo de Mujeres Yoga Kundalin
realiza talleres de yoga, meditación
y relajación (lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 17.30; martes y jueves, de 19.30 a 20.30, y viernes de
21 a 22; tel. 93 468 05 88), tai-chi
con abanico (martes, de 20.30 a
21.30; tel. 93 392 00 45) y sevillanas
(miércoles, de 20 a 21; tel. 93 468 38
94). Hay además clases de danza
con música de jazz y ritmos afros.
Lugar: calle de Dalmau, 25.

Activitats de l’Ateneu
Grups de Dones, calle de Pompeu
Fabra, 22-24.
Teléfono: 93 391 51 79.

Danza del vientre
La Asociación de Vecinos de Les
Oliveres hace un curso de danza del
vientre los martes (18.30 h.).
Inscripciones: calle de Pep Ventura,
1-3 (tel. 93 392 56 47).

Trofeu de patinatge
El 13 de maig, el Club de Patinatge
de Santa Coloma celebra la primera
edició del trofeu d’aquesta modalitat esportiva al poliesportiu Nou.
Inscripcions: les escoles que
vulguin participar-hi han de trucar
al telèfon 666 96 43 42 abans del
10 de maig.

Flamenco
Raíces del Sur celebra una velada flamenca el día 5 (22 h.), con la presencia del Centro Andaluz de Sant Boi y
sus cuadros de baile. Al cante estarán
Estrellita de Graná, Mari Caballero y el
coro de la entidad colomense, y a la
guitarra, Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.

30 aniversario del Satori
Para conmemorar su 30 aniversario,
el gimnasio Satori celebra una clase
especial de kárate, aikido, tai-chi y
yoga el domingo 6 de mayo (12 h.).
Lugar: parque fluvial del Besòs.

Bicicletada popular
El 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, pel
parc fluvial (accés Can Zam nord),
els ciclistes passaran a les 10.45 h.

Bailes de salón
La Asociación del Vecinos del Centre
imparte clases de bailes de salón.
Inscripciones: de lunes a jueves, de
16.30 a 20 h.
Teléfono: 93 392 26 26.

Campus de verano
La asociación Esport i Salut organiza
un campus multideportivo en el pabellón Nou, durante el mes de julio, para niños de 4 a 16 años. El programa
comprende juegos recreativos, tradicionales, deportivos (fútbol sala, ba-

Curs de treb
balladora familiar per a dones
Subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, l'empresa Mutuam
i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i gestionat per l'empresa municipal de Grameimpuls,
SA, es posa en marxa un curs de treballadora familiar per a dones majors de 25 anys.
A la finalització de la formació el 60% dels alumnes seran contractats per l'empresa Mutuam, sempre que aquests hagin superat el període formatiu. La resta d'alumnes formaran part de la borsa de
treball de Mutuam i Grameimpuls.
Les persones interessades han d'omplir una sol•licitud abans de les 14 hores del dia 17/05/07, a les
oficines de Grameimpuls, SA, carrer de Rafael de Casanova, 40, de Santa Coloma de Gramenet. Horari de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de15 a 17 h i els divendres de 9 a 14 h.

Avui, 4 de maig (19.30 h), tindrà lloc
una taula rodona sobre les eleccions
municipals, amb la participació de Josep Miquel Garcia (ERC), Albert Radulf (Gent de Gramenet), Paco Palomar (abstencionista) i Siscu Sánchez
i Àngel Pla (ICV-EUiA). D'altra banda,
el 9 de maig (20 h), El Cabàs organitza una xerrada sobre Banca Ètica,
amb la participació de la cooperativa
de serveis financers Coop 57.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

Oferta púb
blica
d''ocupació
ó
Grameimpuls necessita la contractació d'una
persona per cobrir el següent lloc de treball:
—Persona amb formació recent en ciències
econòmiques, empresarials, dret, relacions
laborals o gestió i administració pública.
—No cal experiència prèvia en tasques similars.
—Capacitat de relació i de treball en equip.
—Preferentment resident a Santa Coloma de
Gramenet.
Les persones interessades han de lliurar currículum i carta manuscrita, abans de les 14
hores del dia 11/05/07, a les oficines de Grameimpuls, SA, carrer de Rafael Casanova, 40,
de Santa Coloma de Gramenet. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 15 a 17 h i divendres de 9 a 14 h.
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