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‘EL MERCADER’, AL
TEATRE SAGARRA

"

"

Dirigida per Pep Pla i interpretada per Mercè Anglès,
Anna Güell, Mercè Martínez, Àngels Sánchez, avui
dia 8 (22 h) es pot veure al Teatre Sagarra aquesta
versió lliure d’El mercader, de Shakespeare. El preu
de l’entrada és de 15 euros. Lliurant aquest retall
gaudireu d’un 50% de descompte.
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La plaça de la Vila,
escenari d’una
nova edició de la Festa
del Comerç Just

Fira del Medi
3 La
Ambient està

dedicada a la lluita
contra el canvi climàtic
"

Se presentará el próximo martes, a las 18 horas, en el Auditori Can Roig i Torres

Pla de la gent gran: para unas mejores
condiciones de vida de nuestros mayores
La atención a domicilio y las nuevas residencias son las principales prioridades
El martes 12 de junio (18 h.), el alcalde,
Bartomeu Muñoz, y la presidenta del Área
de Benestar Social de la Diputación de Barcelona, Cati Carreras, presentarán en un
acto público en el Auditori Can Roig i Torres el Pla de la gent gran de Santa Coloma
de Gramenet. Este plan es el resultado de
un trabajo realizado a lo largo de los años
2005 y 2006, y marca las actuaciones municipales que es necesario desarrollar en
los próximos años para mejorar la calidad
de vida de los mayores, en particular, y del
conjunto de los ciudadanos, en general.
Durante los últimos años, el Ayuntamiento de
Santa Coloma ha ido definiendo una política de
apoyo y atención a los mayores basada en conseguir para ellos los máximos niveles de calidad de
vida. En este sentido, se han desarrollado líneas
de atención preferentes ajustadas a sus necesidades y riesgos específicos, tanto sociales como sanitarios y de seguridad. El Pla per a la gent gran
que ahora se presenta es la expresión integral y
concreta de esta voluntad política de mejora de la
atención a nuestros mayores. Este documento
marco ha sido elaborado por el Ayuntamiento, en
colaboración con la Diputación de Barcelona, y
recoge las iniciativas y proyectos que se pondrán
en marcha en los próximos meses.
Uno de los paquetes más importantes de medidas
que incorpora el Pla de la gent gran es el que se
dedica a facilitar que las personas de la tercera
edad que así lo deseen puedan seguir viviendo en
sus domicilios, pero con las máximas garantías y
ayudas en la realización de determinadas tareas
cotidianas. Según la información disponible, de
cada 100 ancianos, 70 quieren vivir en su casa y,
de ellos, 19 necesitan ayuda en actividades diarias como la higiene personal, hacer la colada,

sonas que, pese a tener alguna
dificultad en la movilidad y en su
autonomía, quieren seguir viviendo en su casa.
Si bien una de las prioridades es
que las personas que quieran
continuar viviendo en su domicilio puedan hacerlo en las mejores
condiciones, el esfuerzo municipal en el ámbito de residencias
para la tercera edad no será menor. El objetivo es conseguir que
las personas de Santa Coloma
que necesiten plaza en residencia puedan disponer de ella sin
demasiado tiempo de espera y,
muy importante, en la propia ciudad. Esta preocupación municipal es de tal relevancia que el
Plan detalla la necesidad teórica
de plazas, y orienta y recomienda
las medidas que deben acometerse para cubrir estas necesidades en los próximos años, de
acuerdo con las políticas que se
concreten desde la Generalitat y
Jubilados colomenses en el parc de l’Amistat, en el barrio Safaretjos.
el Gobierno del Estado.
Asimismo, el Plan desarrolla un paquete de mediprepararse la comida, hacer la limpieza o salir a
das y acciones para ampliar, mejorar y difundir la
comprar. Así pues, deberán incrementarse presoferta de actividades para el envejecimiento actitaciones en los servicios de ayuda a domicilio
vo, para la prevención y para la promoción de es—servicio de comidas para personas que no puetilos de vida saludables. Más aún, teniendo en
den cocinar, lavandería, limpieza del hogar, etc.—
cuenta que cuatro de cada cinco personas mayohasta alcanzar los niveles de cobertura recomenres de 65 años son plenamente autónomas, y así
dados por los expertos y comparables con otros
lo expresan y confirman a diario con su participapaíses.
ción en la vida de la ciudad, con su implicación
Por otra parte, los esfuerzos del Ayuntamiento en
asociativa y social, sin las cuales Santa Coloma no
la reforma y adecuación de la accesibilidad de las
habría podido afrontar muchos de los retos que
calles y de las viviendas en que viven los ancianos
ha superado.
permitirán mejorar la calidad de vida de las per-

ACTUALITAT
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Satisfacció envers
els serveis d’atenció
a domicili
La Diputació i l’Ajuntament han avaluat durant el 2006 la qualitat dels serveis d’atenció domiciliària i la satisfacció dels usuaris. Els serveis valorats
han estat els d’ajut a domicili, la teleassistència i la neteja de la llar i s’han
enquestat les persones de Santa Coloma que han utilitzat o utilitzen
aquests recursos. Els resultats obtinguts indiquen que el 94% dels usuaris de teleassistència estan altament
satisfets del servei i diuen que l’aparell els dóna molta confiança i els permet continuar vivint al seu domicili. La
satisfacció envers el servei de treballadores familiars a domicili és alta o
molt alta per al 91% dels usuaris, i el
servei d’auxiliars de la llar és satisfactori per al 75% dels usuaris. Globalment el 92,6% dels usuaris del SAD
diuen que aquests serveis han millorat la seva qualitat de vida de manera important, i que si no tinguessin
aquests serveis no podrien viure a casa seva o haurien de buscar ajuda de
familiars o veïns per a les seves necessitats bàsiques diàries.

El Jorky Ball Club, a la
Champions de París
Els dies 8, 9 i 10 de juny, París acollirà als millors equips europeus
(França, Itàlia, Portugal, Hongria, Israel i Espanya) de la Champions League de jorkyball (futbol 2 x 2) Enguany, la representació catalana
estarà encapçalada pel Jorky Ball
Sport Club Santa Coloma.

Comencen les obres de l’estació
de metro de la L-9
9 a Santa Rosa

E ls treballs corresponents a les obres de l’estació de metro Santa Rosa
de la línia 9 s’han iniciat aquesta setmana, amb la delimitació de l’àmbit
d’obra necessari en tot el perímetre de l’illa formada pels carrers d’Irlanda,
Dalt dels Banús i avinguda dels Banús. El desenvolupament dels treballs
implica deixar sense ús l’aparcament existent en tot aquest perímetre, a
causa de les interferències amb les obres a realitzar.
Es mantindrà la circulació de vehicles en les condicions actuals al carrer
d’Irlanda cap al passatge de Brancatges i l’avinguda dels Banús cap al carrer de Valentí Escalas. La circulació de vehicles del carrer de Dalt dels Banús s’anul•larà des de l’avinguda dels Banús fins al carrer d’Irlanda.
En tot cas, es reservaran els espais necessaris per a la circulació dels vianants en tot el perímetre de l’àmbit d’actuació en les condicions de seguretat
i salut adequades. Un cop delimitat l’àmbit d’actuació amb tanques, començaran les obres corresponents a la desviació dels serveis pendents de modificar i, a continuació, els treballs d’excavació. Disculpeu les molèsties.

Demà, a la plaça de la Vila, nova
edició de la Festa del Comerç Just

D

emà, dia 9 (18.30 h), se celebrarà a la plaça de la Vila la Festa
del Comerç Just, una activitat lúdica
i educativa que vol potenciar el coneixement dels valors i les propostes del comerç just. Es podrà gaudir
d'exposicions, espais de degustació
i venda de productes, actuacions infantils i musicals, jocs, així com la
presentació de propostes de desenvolupament d’aquest tipus de comerç a la nostra ciutat.

Hi haurà una fira d’entitats, amb espectacles musicals, teatre, dansa,
animació teatral a càrrec del grup
La Paparra i la presentació del Concurs de Cuina Solidària.
El comerç just promou una relació
comercial diferent que garanteix un
nivell de vida digna per a les famílies del sud. Té en compte valors
ètics i mediambientals, davant dels
criteris exclusivament econòmics
del comerç tradicional.

Edicte
La Tinència d’Alcaldia de Serveis Territorials i
Municipals va aprovar inicialment la relació
concreta i individualitzada dels béns i drets
que es considera necessari expropiar i incoar
expedient d'expropiació forçosa de la finca
situada al c. Alps, núm. 37, les dades de la
qual i els seus titulars són els que tot seguit
s'especifiquen:
UTM: 4498604DF3849G. Ref. territorial:
20703004. Situació: carrer dels Alps, 37. Registre propietat: T.1265, Ll.1103, F. 52, finca
5744. Propietari: Juan Giménez Giménez i Dolores Jiménez Cebrián. Domicili fiscal: el mateix. Ocupant: els mateixos i 3 més. Sup. total
sòl afectat: 118,70 m 2s. segons registre,
116,00 m2s. segons cadastre. Sup. total sostre
afectat: 64,00 m 2st segons registre, 73,00
m2st. segons cadastre. Coeficient: 100,00%.
Antiguitat:1950. Ús: habitatge. Estat de conservació: normal. Qualificació urbanística: 6b
(espai lliure de nova creació).
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 convenients. Si en aquest termini no
es presenta cap al•legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Continúa la fase
preliminar de las 24
Horas de Fútbol Sala
Continúa en el pabellón Nou la fase
preliminar de las 24 Horas de Fútbol
Sala. Día 9: FS Ulbra-The Quality (17
h.); Amigos Bar 4 Rejas-Disgemina
(18 h.); El Larguero-9 Fashion (19 h.);
Sudoku-Deportivo Llefià (20 h.); Cristalerías Bigues-Fanegas (21 h.); FS Bezoya-Maquinista (22 h.); FS Los Amigos-Bar Linares (23 h.). Día 10:
Pro-Volution-Toca Remena (00 h.); La
Unión Restaura-Bar Un alto en el camino (10 h.); Baró de Viver-Pueblo Seco (11 h.); Mercat de Singuerlín-Rambla 71 (12 h.); Calaf-At. Baró de Viver
(13 h.); Lliga Match-Independent (16
h.); La Taula Vella-Galatasaray (17 h.);
Los Napis-Gimnasio Olímpic (18 h.);
Triángulo-PM La Paloma (19 h.).

El CEIP Beethoven
celebra el 30è aniversari
El CEIP Beethoven fa el dia 9 (10.30 h)
una celebració doble: la inauguració
del nou edifici, que ha completat les
instal•lacions del centre, i el 30è aniversari de l’escola. Estan convidats
pares, mestres i exalumnes.

Se disputan dos
torneos de fútbol base
Los días 9 y 16 de junio se disputa
en el campo Nicolás Longarón el
XVIII Torneo Fútbol Base Ciutat de
Santa Coloma, que organiza el CF
Singuerlín. Este año se conmemora
el cincuentenario de la entidad. Por
otra parte, el II Torneo de Fútbol
Base del CD Arrabal-Calaf Gramenet
se juega los días 9 y 10 en Can Zam.

XV Memorial Josep
Grau de Bàsquet
Del 6 al 10 de juny s’està celebrant
el XV Memorial Josep Grau, que organitza el Col•legi Verge de les
Neus al pavelló del Raval i amb la
participació d’equips de base.
VOLTA PER LES SANTES COLOMES. Sis ciclistes veterans de la nostra ciutat
han organitzat la primera volta cicloturista per les deu localitats que es diuen
Santa Coloma. El primer tram el faran del 13 al 21 de juny, des de Santa Coloma de Gramenet a Santa Coloma de Sasserra, Santa Coloma d’Andorra, Santa Coloma de Queralt i Santa Coloma de Cervelló, amb un recorregut de 600
km. L’any que ve continuaran fent el recorregut per la resta de Santes Colomes agermanades. L’Ajuntament els ha donat suport. A la imatge, els participants amb l’alcalde, Bartomeu Muñoz, i el comissionat de les Santes Colomes,
Carles Viñas. Aquesta volta turista compta també amb el suport de tots els
ajuntaments que conformen la ruta. Empreses privades de la ciutat, com ara
Ferrolan i Intersport Massip, també els han donat suport.

Curs tècnic de
salvament aquàtic
Fins al 22 de juny és obert el termini
d’inscripcions al curs tècnic en salvament aquàtic al CER (Centre
Aquàtic i de Fitness). S’han de tenir
al menys 16 anys per participar-hi.
Més informació, al carrer de Sant Jordi 14-28, i al telèfon 93 466 82 79.

ACTUALITAT
La Fira del Medi Ambient de
diumenge que ve està dedicada a
la lluita contra el canvi climàtic

E

l 10 de juny, d’11 a 19.30 h, al
parc d’Europa, tindrà lloc la vuitena
edició de la Fira del Medi Ambient. Hi
haurà actuacions, tallers i activitats
infantils i una mostra de les entitats
que realitzen actuacions ambientals
a la ciutat. La Fira d’aquest any està
dedicada a la lluita contra el canvi climàtic i comptarà amb una mostra de
vehicles elèctrics amb energia solar.
L’aposta per la implantació
d’instal•lacions d’aprofitament de
l’energia solar per produir tant aigua

calenta com electricitat és una de les
estratègies del Pla d’acció ambiental/Agenda 21 Local. Santa Coloma
ja n’ha posat en funcionament tres: la
de la Biblioteca Central (10 kWp), la
de l’IES Ramon Berenguer IV (5 kWp)
i la del Bosc Llarg (9 kWp). Hi estan
projectades dues més: a l’escola Ferran de Sagarra (17 kWp) i al Cementiri Municipal (100 kWp). Amb les
instal•lacions d’energies renovables
a la ciutat s’aconsegueix un estalvi
de 480.000 kWh cada any.
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Obras para instalar ascensores en
la parada Santa Coloma de metro

A

yer, día 7, dieron comienzo las obras para la construcción de tres ascensores en la parada de metro Santa Coloma de la línea 1. Esta obra implica el
corte provisional del tráfico en el tramo de la calle de Sant Carles entre Francesc
Viñas y Llorenç Serra. Asimismo, ha tenido que ser desplazada un tramo hacia
el norte la marquesina de la parada de autobuses de la plaza de la Vila. La instalación de ascensores en esta parada de metro forma parte del proyecto de
adaptación y mejora de la accesibilidad que está llevando a cabo la Generalitat en la línea 1. Los trabajos tendrán una duración de unos ocho meses.

BREUS
!Recital poètic de Núria Feliu

Festa amb motiu
de la Setmana
Europea dels Joves

La Junta Electoral
certifica el resultado
de las municipales

Avui, dia 8 (de 18 a 21h), té lloc al
Mas Fonollar una festa per donar a
conèixer les oportunitats de la mobilitat europea i per celebrar la Setmana Europa de la Joventut. Hi haurà concerts de hip hop i reggaeton,
taller de grafits, teatre, itineraris,
taules informatives, etc. L’entrada
es gratuïta. La Festa està organitzada per la Xarxa Crossroad, formada
per entitats de Barcelona, Santa Coloma i l'Hospitalet que treballen
junts la mobilitat europea dels joves.

El 30 de mayo, la Junta Electoral levantó acta del resultado definitivo
de las elecciones municipales con
este escrutinio final: PCPC (256 votos), Gent de Gramenet (1.876),
ERC-AM (1.351), ICV-EUiA (4.575),
PSC-PM (20.260), CiU (2.312), PP
(4.641), Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía (1.461), Democracia
Nacional (89) y Escons InsumbisosAlternativa dels Democrates Descontents (84). Los votos en blanco
fueron 735, y los nulos 113.

Núria Feliu oferirà un recital poètic en la XXXV Tertúlia Literària de l’Àrea Cultural Oriol, que tindrà lloc el dia 11 (21 h). El preu és de 4 €, i les reserves es poden fer fins al dia 8, al carrer Nou, 4 (tel. 93 385 30 05). A més, l’Àrea ha programat un videofòrum el dia 10 (17 h), amb la projecció d’En busca de la felicidad.

!Homenatge a Josep M. Huertas Claveria
Gramenet Imatge Solidària farà el dia 14 (20 h), a la Biblioteca Central, un acte
d’homenatge al que fóra president del Col•legi de Periodistes, Josep M. Huertas
Claveria. Hi intervindran els seus companys José Martí Gómez, Jaume Fabre i
Pepe Encinas, i la presentació anirà a càrrec de Joan Guerrero.

!Campió de Catalunya juvenil de patinatge
El dia 27, a Reus, Lanç Rodríguez, del Club Patí Gramenet, es va proclamar campió
de Catalunya de la categoria juvenil nacional de patinatge artístic en figures obligatòries i lliure, seguint els passos del seu entrenador José A. Ballesteros.

!Concert de cant coral
Dimecres 13 de juny (19 hores), tindrà lloc al Museu Torre Balldovina un concert del Grup Coral de l’Aula del CEP. L’entrada és gratuïta.

Medalla al Mérito en el Trabajo
para Montserrat Cascante

E

l pasado 6 de junio, en la
Delegación del Gobierno de Barcelona, el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
impuso la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a Montserrat
Cascante Dávila, quien ha pasado la mayor parte de su vida realizando un trabajo social en beneficio de la población de Santa
Coloma, especialmente desde el
barrio de Santa Rosa. Montse
Cascante fue directora de la escuela de Aspanide, directora de
la guardería de Santa Rosa y presidenta del Casal de Cultura. Como religiosa, miembro de la Orden de la Sagrada Familia de
Burdeos, actualmente continúa dedicada en cuerpo y alma a trabajos sociales
de ayuda a inmigrantes, ahora en Cartagena, donde ha organizado la delegación Murcia Acoge y donde vive desde su jubilación a finales de los años
ochenta. El acto de reconocimiento a su dilatada labor contó con la presencia
de un nutrido grupo de colomenses, entre los que se encontraba, en representación del Ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, Joan Carles Mas.

!Charla sobre fibromialgia
La Asociación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica hará
una charla el día 12 (18 h.) sobre los grupos de apoyo a las personas afectadas.

!Debate sobre la ludopatía
“La ludopatía. Origen, efectos y manera de combatirla”. Éste es el tema de la charla debate que hará AM.MA.ME. el día 12 (19 h.) en el Museu. La ponente será Susana Jiménez, coordinadora de l’Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de Bellvitge.

!Diada multicultural
El Centre Rellotge XXI ( c. del Rellotge, 21; tel. 93 392 10 46) farà una diada multicultural el dia 14 . A partir de les 17 h, hi haurà la V Mostra Gastronòmica, en què
els participants han de portar plats del seu país o regió d'origen, un taller de danses del món per a infants i un altre per a joves i una exhibició de danses.

!Assemblea de la FAVGRAM
La 10a Assemblea de la Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma tindrà lloc el dia 9 (9.30 h) al Casal de la Riera Alta (ptge. de la Pedrera, 8-10).

!Contra hemoglobinopatías y talasemias
La asociación ALHETA ha nacido para ayudar a las personas afectadas por hemoglobinopatías y talasemias, trastornos poco comunes relacionados con la producción o la estructura anormal de la hemoglobina. Más información, en el apartado
de correos 56 de nuestra ciudad, en el tel. 636 15 81 71 y en www.alheta.com.

!Fiesta de aniversario
La Agrupación de Vecinos del Distrito VI (Fondo) celebra el día 13 (19.30 h.)
su fiesta de aniversario en el centro cívico del barrio (Wagner, 19).

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Aula gent gran
“Moviments socials al segle XX a
Santa Coloma”. Aquest és el tema
de la propera conferència de l'Aula
d'Extensió Universitària per a la
Gent Gran del CEP. El ponent serà
Juanjo Gallardo, professor d’història
de l’IES Can Peixauet, i la conferència tindrà lloc el dia 13 (17.30 h).
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Assemblea
L’Associació de Veïns de Santa Rosa
celebrarà el dia15 de juny (20 hores)
la seva assemblea anual per renovar
la Junta.
Lloc: avinguda dels Banús, 82.

Flamenco
Raíces del Sur celebra una velada
flamenca el día 9 (22 h.) con la presencia de la Casa de Huelva de l’Hospitalet, su coro rociero y los cuadros
de baile Nuestra Señora de la Cinta y
Alfarería. Al cante estarán Estrellita
de Graná, Cristian Cosano, Antidio,
Susi y el coro de Raíces del Sur, y a la
guitarra, Justo Fernández.
Lugar: calle de Menorca, s/n.

Catalunya en miniatura
La Coordinadora de Dones de Santa
Coloma celebrará el día 14 de junio
(15 horas) una excursión en autocar para conocer Cataluña en miniatura.
Inscripciones: antes del 13 de junio,
en el Centre Cívic del Riu, calle de
Pompeu Fabra, 22-24, de 18 a 20 h.
Precio: 8 euros.

Concert a l’Auditori
Avui, 8 de juny (21.45 h), dins de la

Farmàcies
Divendres 8
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Dissabte 9
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Diumenge 10
•D
Passatge Caralt, 22 / Perú, 28
Dilluns 11
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dimarts12
•D
Florència, 45 / Av. de la Generalitat,
131
Dimecres 13
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dijous 14
•D
Valentí Escalas, 7 / Còrdova, 47
•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.

Primer certamen de poesía
‘Spoke Word’ en el Museu
L os poetas Pedro Luis Cano, Itmar Conesa y José Luis Cabezas, el
rapero MC Welelo y la cantante Olga Ríos serán los protagonistas del
Santa Coloma Spoke Word, el primer certamen de poesía hablada
que tendrá lugar el 14 de junio (20
h.) en la sala de actos del Museu Torre Balldovina.
El Spoke Word, que cierra la Primvarea Literària de este año, está más
cerca de la escenificación que de la
lectura. La fusión de la palabra con
músicas, bases de ritmos y artistas
de otras disciplinas abre un gran
abanico de posibilidades al espectáculo. El éxito depende de la calidad
del texto y de la capacidad de comu-

XXI Temporada de Concerts de Can
Roig i Torres (Cicle de Concerts en
3/4), Josep Fuster (clarinet), Albert
Prat (contrabaix) i Àngel Puig (piano) interpretaran obres de Poulenc i
Rossini. L’entrada és gratuïta.Es pot
fer la reserva de localitat trucant al
telèfon 616 30 29 93 de 16 a 20 h.
Lloc: Auditori de Can Roig i Torres.

Activitats a l’Ateneu
El 10 de juny, a les 19.30, hi haurà cinema a l'Ateneu amb la projecció de
Pisando fuerte, una comèdia de Julian
Jarrold (2005). La pel•lícula tracta
d'un sabater que hereta una ruïnosa
fàbrica de sabates. La propietària
d'un local de transvestits el convenç
perquè faci sabates femenines per a
homes. D'altra banda, el Punt d'Informació per un Consum Actiu (PICA)
segueix informant, els dimarts i dimecres, de 19.30 a 21 h, totes les persones interessades a practicar l'objecció fiscal a la despesa militar en la

los campus de verano en dos quincenas: del 25 de junio al 6 de julio
y del 9 al 20 de julio.
Inscripciones: lunes y miércoles,
de 18 a 19.30, y sábados de 9 a 11
horas, en el polideportivo Nou.
Teléfonos: 629 36 56 26 y 626 29
55 31.
! Fins al 20 de juny romandran
obertes les inscripcions al Club
Patinatge Artístic Santa Coloma
per al campus del mes de juliol.
Inscripcions: c. Prat de la Riba, s/n.
Telèfon 666 96 43 42.

Teatre al CEIP Primavera

nicación del poeta sobre el escenario. La dirección de este certamen corre a cargo de la actriz Elisenda Fernández. La entrada es gratuita.

declaració de la renda.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera.
carrer de Santa Rosa, 18.

Campus de bàsquet
Continuen obertes les inscripcions
per al campus de bàsquet de l’UDA
Gramenet, que tindrà lloc del 25 de
juny al 27 de juliol, amb horaris de
matí i tarda i opció de menjador,
per a infants de 5 a 16 anys. A més
del bàsquet, hi haurà altres
activitats, com jocs educatius i
esportius, natació, sortides i tallers.
Inscripcions: poliesportiu Nou (c.
Mn. J. Verdaguer, 22-24, dimarts i
dijous de 17 a 19 h) i poliesportiu
del Raval (c. Ginesta, s/n, dilluns,
dimecres i divendres de 17 a 21 h).
Telèfons: 93 466 38 00 / 696 820
639.

Campus de patinatge
! El

Club Patí Gramenet celebrará

Anunci

Anunci

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, en sessió
celebrada el 29 de maig de 2007, va acordar un concurs per a l'execució del Projecte
executiu per al desplegament d'una xarxa
de fibra òptica corporativa de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (fase I), de conformitat
amb el Projecte abans esmentat i el plec de
clàusules econòmiques i administratives
particulars aprovat a la mateixa sessió.
Obtenció de documentació i informació:
Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, en sessió
celebrada el 29 de maig de 2007, va acordar un concurs per a l'establiment d'una
xarxa sense fils utilitzant la tecnologia wimax-fix que formarà part de la xarxa corporativa de l'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, de conformitat amb el plec
de clàusules econòmiques administratives
particulars i el de prescripcions tècniques
particulars aprovats a la mateixa sessió.
Obtenció de documentació i informació:
Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Els alumnes del CEIP Primavera han
estat preparant durant el curs quatre obres de teatre. Dimarts 12 de
juny (17 h), els nens i les nenes de
3r i 4t interpretaran Hansel i Gretel i
Els músics de Bremen i dimecres 13
de juny (17 h) els de 5è i 6è oferiran
El príncep i el captaire i Els testament d'en Nazi. L'entrada és gratuïta, tothom hi està convidat.
Lloc: av. de la Primavera, 41.

Fiesta infantil
La iglesia Evangélica (Sant Jeroni,
37) organiza una fiesta infantil el
día 17 (18 h.).
Lugar: plaza de la Vila.

Grameimpuls posa
en marxa el programa
Clara per ajudar les
dones a trob
bar feina
Grameimpuls, SA, empresa municipal de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, posa en marxa per segon any consecutiu el programa CLARA, que pretén incrementar les possibilitats de trobar una feina
de les dones amb dificultats sociolaborals i,
així, facilitar el seu accés a l'ocupació.
Mitjançant la participació en aquest programa, oferim un projecte d'inserció específic
per a dones, on es proporcionarà suport individual i acompanyament durant tot el
procés de recerca de feina.
Les dones interessades poden adreçar-se
a les oficines de Grameimpuls, SA, c. de
Rafael Casanova, 40
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a
divendres de 8 a 15 h.
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