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Els grups polítics
municipals avaluen el
programa de la Festa
Major d’Estiu
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El dia 6 tindrà lloc la
presentació del
Programa de dinàmica
educativa
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Cartell musical
de luxe per
a la Festa Major
colomenca
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Gaudim de la nostra Festa

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

Un any més, i quasi com a colofó de l’estiu, la Festa Major ens ofereix la possibilitat de viure la nostra ciutat molt de prop i de compartir, tots plegats, el gran
potencial social, creatiu, associatiu i cultural que entre tots ajudem a enfortir
dia a dia. La Festa Major és, principalment, la festa de la gent, la gran festa ciutadana en la que els colomencs i les colomenques som els protagonistes.
És per això que hem dissenyat un seguit d’activitats pensades per a que tothom s’hi senti implicat. Les persones fan la festa i estic segur que l’alegria, la
trobada, la gresca i l’esperit de convivència la presidiran.
Gaudim de Santa Coloma .

L’actor Joan Pera
llegirà el pregó de la
Festa des del balcó de
l’Ajuntament

8

OPINIÓ

2
Enguany, l'últim dia del
mes d'agost marca l'inici de la Festa Major
d'Estiu. Aquest “aterratge” festiu, després de
les vacances, és ja un tret diferencial i genuí
de Santa Coloma de Gramenet. Allò que en
origen va ser ideat per acomiadar els estiuejants que a principis de segle tornaven als
seus domicilis, ara s'ha transformat en benvinguda i retrobament de tots per començar un
nou cicle: de feina i treball, de curs escolar, de
vida a la ciutat...
El cap de setmana de la Festa Major Santa Coloma s'omple d'activitat lúdica i festiva. Amb
una proposta per a cada gust, per a cada tram

Su fiesta mayor es uno de
los principales momentos
en que una ciudad se
expresa como tal, es la
manifestación de la cultura en todas sus dimensiones a la vez que una forma de revitalizar las relaciones entre los colomenses. Una fiesta abierta y participativa que no sería posible sin la colaboración y el
esfuerzo de personas y entidades de la ciudad a las
que es necesario agradecer muy sinceramente su
participación.
Como toda fiesta popular, la fiesta mayor de Santa
Coloma debe ser variada y ha de estar diseñada
para satisfacer las exigencias de las personas de
cualquier edad, siendo necesario que ofrezca tanto

Ja ha arribat la Festa Major
d'Estiu, la festa grossa de la
ciutat. És el retrobament
després de les vacances, és
temps de gaudir dels actes programats i de passar-s'ho bé abans de tornar a la feina un altre
cop. Des del Grup Municipal d'ICV-EUiA pensem
que podríem treure més suc a una activitat amb
aquestes característiques. Trobem a faltar les paradetes de les entitats, que eren un punt de trobada clàssic per a la gent de Santa Coloma. Activitats com el Passatge Insòlit i el FISC demostren
que quan es dóna suport des de l'Ajuntament a
les propostes de les entitats, els fruits són molt
positius. Ens agradaria que la Comissió de Festes

Abans de res, vull dedicar un
record per qui fou rector de la
nostra parròquia durant
molts anys, Mn. Josep M. Galbany. Abnegat, discret i respectuós, ens va ajudar
a ser millors persones i a tenir una ciutat millor.
Descansi en pau. Dit això, i vistes la premsa escrita,
la ràdio i la televisió, talment sembla que alguns
s'entesten a creure que durant el “parèntesi estival” se'ns redueix el senderi o perdem la memòria.
I no és cert. A l'estiu passen coses: hem tingut dimissions polítiques sonades, segrestos de revistes,
apagada de llum amb incompetència del govern i
mutisme dels responsables, inundacions a la Xina...
però, i en l’àmbit local? Hem investit alcalde, hem

Festa
Major...!
d'edat, en definitiva per a tots els colomencs i
colomenques. Com cada edició, la Comissió de
Festes ha fet molt bona feina confeccionant un
programa de festes complet i divers.
Macaco, Nena Daconte, La Salseta del Poble
Sec, Moleque de Rua, el Passatge Insòlit o Joan
Pere, són alguns dels noms propis de la Festa.
I els clàssics: el FISC, el correfoc, les migas, el
piromusical, les puntaires, les cobles, els firaires, les competicions esportives... Tot un seguit
de propostes per gaudir de la ciutat i ajudar-

La fiesta de los
colomenses
costumbres tradicionales como modernas y que
incluya ofertas que reproduzcan los gustos de todos
nuestros convecinos.
Para ello, es necesario articular un modelo de fiesta
abierto a las diversas inquietudes ciudadanas y
contar con una oferta lúdica y cultural que se acerque al máximo a las necesidades de los colomenses
que disfrutarán de ellas. Ha de ser en definitiva una
fiesta mayor capaz de encender emociones, sentimientos e ilusiones en torno a nuestra ciudad, siempre respetando el descanso de nuestros convecinos

La gran festa
de la ciutat
jugués un paper actiu en l'organització de la Festa, obrint-se a noves incorporacions i als col•lectius de nouvinguts, i no essent un òrgan pràcticament consultiu, sinó amb capacitat de proposar i
decidir. Posem per cas la tria del pregoner: el Servei de Cultura escull un personatge que consensua amb l'Alcaldia i posteriorment la Comissió de
Festes ratifica aquesta decisió. Pensem que seria
bo que es fes al revés. Intentarem en aquest mandat canviar aquesta dinàmica. No volem una superfesta un any abans de les eleccions munici-

Afonia
estival
constituït l'Ajuntament i hem tancat un cartipàs no
exempt de polèmica, amb càrrecs de confiança a
dojo, menysteniment a l'oposició i transfuguismes
disfressats. De tot això, en aquest full informatiu no
n'hem tingut més notícies que les oficials perquè
gairebé des d'abans de les eleccions municipals
no s'hi han vist les opinions dels altres grups municipals. Primer, l'argument va ser la proximitat dels
comicis; després, la imminència de les vacances i la
supressió del full. Ara, però, sembla que sí que toca. Ara que ens hem d'alegrar de l'adveniment de

nos a encetar amb força la nova etapa de
l'any.
Divendres, el repic de Festa Major i el pregó, a
càrrec de Joan Pera, donaran el tret de sortida
de la festa. Des del grup municipal socialista
volem desitjar-vos una bona Festa Major d'Estiu 2007.

Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

y las más elementales normas tanto de convivencia
como de civismo.
Todos sentimos satisfacción y alegría por reencontrarnos un año más con nuestras raíces, con nuestra
fiesta mayor que tan entrañable fue para nuestros
antepasados quienes la mantuvieron viva a través
del tiempo.
Es el momento de dejar de lado
las preocupaciones, de reencontrarnos con nuestros amigos y de disfrutar de nuestra ciudad. Feliz fiesta mayor.
Ma. Carmen Sáez Belver. Presidenta del Grup Municipal Popular

pals i la resta d’anys, una festa de tràmit.
El repic de campanes, la cercavila d'inauguració i
el pregó de la Festa seran el punt de partida per a
la diversió i l'alegria aquests quatre dies. Ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma, aprofiteu-los
i preneu forces per treballar per la nostra ciutat
durant tot l'any!
Bona Festa Major!
Visca Santa Coloma!

Siscu Sánchez Traveria. Portaveu
del Grup Municipal d’ICV-EUiA

la Festa Major, ara que sonaran les orquestres i
que junts mirarem al cel per veure els focs d'artifici,
ara, ja recuperem la veu de l'afonia estiuenca. Per
reflectir això, Antonio Machado parlava de charanga y pandereta. El grup municipal de CiU simplement desitgem als ciutadans una bona Festa
Major, i que la gaudim de debò. Que després —un
cop acabada la txaranga— ens
posem a treballar per Santa Coloma i que puguem continuar
explicant allò que passa a la
nostra ciutat sense afonies.
Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU

ACTUALITAT
Presentació del
Programa de dinàmica
educativa
El dia 6 de setembre (13.30 h)
tindrà lloc al CEIP Beethoven la presentació oficial del Pla de formació
de zona de Santa Coloma de Gramenet, del 27è Programa d’activitats educatives complementàries i
de les activitats del Pla educatiu
d’entorn. En aquest acte, el primer
del proper curs escolar, es farà un
homenatge als professors que acaben de jubilar-se.
Prèviament, a partir de les 9 del
matí, es desenvoluparan les XI Trobades Pedagògiques d’Intercanvi
d’Experiències. En aquest context,
Montserrat Vila pronunciarà la conferència “Com millorar les habilitats
comunicatives. Una proposta per
ensenyar a llegir en públic”. La jornada acabarà amb la ja tradicional
paella d’inici de curs.

Comença la matrícula
als cursos de català
per a adults
Dilluns dia 12 de setembre, el Centre de Normalització Lingüística
L'Heura obrirà el període de matriculació als cursos de català per a
adults. Els cursos, de 45 hores, s'adrecen tant a les persones que no
entenen el català i volen començar
a parlar-lo, com a les que ja el parlen i volen aprendre a escriure'l o
bé a perfeccionar-ne l'escriptura.
Les persones que vulguin fer la
matrícula han de venir al CNL L'Heura del 12 al 21 de setembre de
9 a 13 h de dilluns a divendres. Els
dies 17 i 20, també a la tarda, de
15.30 a 17 h i els dies 18 i 19, l'horari s'allargarà fins a les 19 h.
També es pot fer la inscripció a l'estand del CNL L'Heura a l'Expocoloma, els dies 15 i 16 de setembre
(les inscripcions a la fira es faran
per als nivells inicial i bàsic 1 o per a
altres cursos si es disposa d'algun
certificat de nivell).
Per a qualsevol informació podeu
trucar al 93 385 14 61, de 9 a 13 h,
o adreçar-vos a les oficines al c. de

Alpinistas del CEP alcanzan
la cima del Khan Tengri

L os alpinistas del Centre Excursionista Puig Castellar (CEP),
Pedro Alcaraz y Cesar Armengod
alcanzaron la cima del Khan Tengri
(7.010 metros) el pasado 16 de
agosto. La expedición a dicha
montaña, situada entre la antigua
URSS y China, se desarrolló, según
Pedro Alcaraz, siguiendo el calendario previsto y sin que hubiera
que registrar ningún incidente, salvo unos problemas de congelación
en las manos de este mismo alpinista, de las que ya se está recuperando. La expedición, formada
también por Paco Justicia y José M.
Cárdenas, regresó el 25 de agosto,

sumando con ello un nuevo éxito
al palmarés del CEP y a la historia
del excursionismo colomense.

Nova web del Centre Comarcal
d’Atenció d’Animals de Companyia
El Centre Com a r c a l
d’Atenció
d’Animals de
Companyia
del Barcelonès
(CCAAC) ha
posat en marxa una web
(http://www.ccbcnes.org/atencioanimals) en la què es pot visualitzar
el cens dels animals acollits en
aquest equipament comarcal ubicat
a Badalona (camí dels Xiprers, s/n)
A través d’aquesta nova pàgina es
pot conèixer l’activitat del centre i
veure quins animals —gats i gossos— es poden adoptar. Igualment,
les persones que hagin perdut un
animal de companyia i l’estiguin
cercant poden consultar si es troba

al CCAAC, que es va posar en marxa a principis del passat mes d’abril
i en l’actualitat acull ja prop d’un
centenar d’animals. El centre s’encarrega de la recollida d'animals
abandonats, perduts o ensalvatgits,
de l'acollida i custòdia dels animals
recollits o rebuts en cessió, així com
de tasques per a la recuperació d'animals i per a l'adopció dels animals
recollits.
El Consell Comarcal del Barcelonès
gestiona aquest servei d’acord amb
el conveni subscrit amb els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
El CCAAC està integrat a la Xarxa
de Centres d'Acollida d'Animals
Domèstics i de Companyia de la Diputació.

Cursos de formació
ó ocupacional
Grameimpuls, SA obre el termini per fer inscripcions als cursos de formació ocupacional en les especialitats de soldador/a, auxiliar d'infermeria en geriatria, electricista d'edificis, torner/a fresador/a,
cambrer/a, cuiner/a i secretari/ària.
Aquests cursos estan adreçats a persones que estiguin aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació. Els cursos són subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i gestionats
per la societat municipal Grameimpuls.
Informació i inscripcions: a partir del dia 3 de setembre a Grameimpuls, carrer de Rafael Casanova,
40, de Santa Coloma de Gramenet. Horari de dilluns a divendres de 8.30 h. a 14.30h.

Horario de la OIAC
El horario de verano de la Oficina
de Informació i Atenció al Ciutadà
(OIAC) es éste:
—Hasta el 31 de agosto: de 8.30 a
13.30 horas.
—Del 3 al 10 de septiembre: de
8.30 a 14.30 horas.

Anunci
Es necessita un professor de música, especialitzat en piano, amb titulació superior, per fer classes a
l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres durant el proper curs 2007-08. Les persones
aspirants hauran de presentar una instància a les oficines de l'OIAC de l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, de 8.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, juntament amb el curriculum vitae.
El tipus de contracte és a temps parcial, per un total de 16,50 hores a la setmana,durant el proper
curs 2007-08. Les instàncies s'han de presentar entre el 3 i el 7 de setembre, ambdós dies inclosos.
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Preinscripcions
a l’Escola Oficial
d’Idiomes
Les dates i horaris per fer la preinscripció per al curs 2007-2008 a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Santa
Coloma son els dies 5, 6 i 7 de setembre, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, a les oficines del centre. Cal
presentar el DNI original. Si la
preinscripció es fa per Internet, el
termini és el 9 de setembre.
Enguany s’impartiran els següents
idiomes: alemany, anglès, francès i
català. Cada curs serà de 130 hores
lectives, en classes de dues hores
en dies alterns.
A l’octubre l’EOI colomenca oferirà
també
cursos
monogràfics
d’anglès, alemany i francès, així
com diversos cursos d’àrab i un
d’introducció a la llengua i la cultura romaneses. Les matrícules per a
aquests cursos seran els dies 8 i 9
d’octubre, de 16 a 19.30 hores.
Recordeu que l’EOI és al carrer de
Victor Hugo, 54. Per a més informació podeu trucar al 93 468 53 66 /
93 468 53 70 o consultar la web
www.eoisantacoloma.org

Suport a la
participació
ciutadana
La Generalitat, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana, i dins del pla de suport als ens
locals per a la promoció de la participació ciutadana, ha anunciat que
col•laborarà amb l’Ajuntament de
Santa Coloma en els tres projectes
que aquest va presentar al Programa d’ajuts per a la millora de la
participació ciutadana a la ciutat: la
configuració d’un portal ciutadà a
la web municipal, el procés de revisió del reglament de participació i
el programa de formació per als
tècnics municipals.

Curs intensiu de
tècniques
d'interpretació
Del 10 al 14 de setembre (de 18.30
a 21.30 hores) tindrà lloc al Teatre
de la Riereta de Barcelona un curs
intensiu de tècniques d'interpretació, dirigit pel colomenc Sergi Ots. El
curs s’adreça a gent amb experiència en qualsevol art escènica que
vulgui iniciar o ampliar el seu coneixement d'interpretació.
Més informació, al telèfon 637 111
307.

ACTUALITAT / FESTA MAJOR
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Un any més, la Festa Major ens torna a
sorprende a tots. Juntament amb estrelles
tan consolidades com Macaco o Nena Daconte, els colomencs tindrem l’opotunitat
de gaudir d’altres músiques més minoritàries però de gran qualitat com les que

representen Sr. Chinarro o Triángulo de
Amor Bizarro. Però la Festa no és només
música, es mestissatge, tradició, esports,
animació infantil, cultura... Del 31 d’agost
al 3 de setmbre, Santa Coloma de Gramenet esdevé durant quatre dies una gran

revetlla i els carrers s’omplen d’alegria.
Aquí hi haurà de tot i per a tots els públics.
La diversitat i la pluralitat són les notes
característiques i pecualiars de la nostra
Festa Major. Aquí teniu el programa, hora
a hora i dia a dia.

Macaco tancarà la Festa Major amb un concert a la plaça de la Vila. A la pàgina següent, la parella Nena Daconte, que actuarà dissabte.

S’incorporen nous espais i noves propostes a la programació d’enguany

Tots els actes de la Festa Major d’Estiu 2007
!DIVENDRES
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D'AGOST
18.00
LOS JUBILADOS MARCHOSOS.
Can Mariner.
19.00
REPIC DE FESTA MAJOR.
Església Major.
19.30
SEGUICI INAUGURAL.
Recorregut: plaça de l'Església, passeig de Mossèn Jaume Gordi, carrer
de Rafael Casanova, carrer d’Irlanda, rambla de Sant de Sant Sebastià
i plaça de la Vila.
Organització: Colles i Entitats CTPC
Joan Pairó.
20.30
PREGÓ DE FESTA MAJOR.
A càrrec de l'actor Joan Pera.
Plaça de la Vila.
20.45 TOC D'INICI DE LA FESTA
MAJOR.

Plaça de la Vila.
Organització: Colla de Trabucaires
de Santa Coloma.
20.30
POSADA EN MARXA DEL
PASSATGE INSÒLIT.
Museu Torre Balldovina.
21.30
RECEPCIÓ OFICIAL D'ENTITATS CIUTADANES.
Jardí de Can Roig i Torres.
22.00
CORTOCIRCUIT.
Mas Fonollar.

23.00
CONCERT.
Jordi Paulí Quartet.
Jardí de Can Roig i Torres.
23.00
F. M. SINTONITZZA FISC.
Escenari Sintonitzza FM: Standstill,
Triángulo de Amor Bizarro, Tiki
Phantoms i Wallace & Extraños. Escenari Baremoto: No somos noviosdjs i ElectroPutas DJ´S.
Parc d’Europa.
23.00
CONCERT.

Moleque de Rua.
Plaça del Rellotge.
23.00
CONCERT.
La Salseta del Poble Sec + El Frenillo de Gauguin.
Plaça de la Vila.
23.00
TEATRE.
Òscar. Una maleta, dues maletes,
tres maletes.
Poliesportiu de la Bastida.
!DISSABTE

L’actor Joan Pera
obrirà la Festa amb la
lectura del pregó des
del balcó de
l’Ajuntament

Macaco tancarà
dilluns amb un concert
molt esperat en què
presentarà els temes de
l’exitòs ‘Ingrávito’

1
DE SETEMBRE

11.30
TOTA LA TROPA AL PARC
D’EUROPA!
Animació infantil, taller de malabars
i festa de l'escuma.
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT "

ACTUALITAT / FESTA MAJOR
20.00
ESBART DE SANT MARTÍ.
Organització: Patronat pro Aplec i
Amics de la Sardana.
Mas Fonollar.
21.00
NIT DE SEVILLANES.
Brisa de Marisma + Guadaljarafe +
Tierras del Sur + ACA Coro Colomense.
Plaça del Rellotge.
22.00
HAVANERES BERGANTÍ.
Jardí de Can Roig i Torres.
22.00
LOCAL MUSIC
El otro lado + Irakunda + Miguel
Arraigo + Síndrome del Martes.
Parc d’Europa.
23.00
BALL.
La Principal de la Nit.
Plaça de la Vila.

#VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Parc d’Europa.
13.00
EXPOSICIÓ.
Inauguració de l’exposició “50 anys
d'Exfilgramenet”.
Museu Torre Balldovina.
18.00
EXPOSICIÓ.
Inauguració de l’exposició: “Anonymous Portrait Gallery”, de Manuel
Reyes.
Can Sisteré.
18.00
BALL DE LA GENT GRAN.
Can Mariner.
19.00
TALLER DE DANSA DEL
VENTRE.
Mas Fonollar.
19.00
CIRC PÀNIC.
“La caravana passa...”
Rambla de Sant Sebastià.
22.00
FOLK SC.
Harmonikando i els seus amics.
Jardí de Can Roig i Torres.
22.00
CORREFOC.
Recorregut: plaça de l’Olimpo, avinguda de Francesc Macià, carrers
Francesc Viñas, Sant Carles, Major,
Santa Coloma, Sant Jeroni, Dr. Ferran, Safareig i plaça de Montserrat
Roig.
Organització: Colla Vella de Diables
de Santa Coloma.
23.00
F. M. SINTONITZZA FISC
Escenari Sintonitzza FM: Grupo de
Expertos Solynieve, Sr. Chinarro, Big
City i Guisante Mágico.
Escenari Baremoto: TumordeDj's,
Lorena C i Gran Puzzle Cozmico.
Parc d’Europa.
23.00
DISCOMÒBIL.
Mas Fonollar.

!Torneig
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!DILLUNS 3 DE
SETEMBRE

23.00
BALL.
Orquestra Setson.
Plaça del Rellotge.
23.00
CONCERT.
Nena Daconte + Mojo Project.
Plaça de la Vila.
!DIUMENGE 2
SETEMBRE

10.30
X TROBADA DE PUNTAIRES.
Rambla de Sant Sebastià.
11.00
OFICI DE FESTA MAJOR.
Església Major.
D'11.00 a 14.00 EXPOSICIÓ.
Exposició de pintura: “Els Coloristes”.
Plaça d’en J. Manent.

d'escacs Ciutat de Santa Coloma i Torneig sotsdotze de Catalunya. Centre Cívic del
Fondo. Del 31 d'agost al 8 de setembre, de 18 a
22 h. Organització: Agrupació de Veïns del Districte VI.
! Concurs d'Escacs de Partides Ràpides. La Colmena. Divendres 31 d'agost (20.30 h). Organització: Secció d'Escacs La Colmena
!Torneig de Tennis Torribera. Complex Esportiu
Torribera. Del 31 d’agost al 2 de setembre (matí i
tarda).
!Torneig de Futbol Sala Torribera. Complex Esportiu Torribera. Dies 1 i 2 de setembre (matí i tarda).
!Jornada de portes obertes al Centre Esportiu Raval. Dia 1, de 9 a 14 h.
!Escacs al carrer. Plaça de la Vila. Dia 1, de 10.30 h
a 14 h. Organització: Secció d'Escacs la Colmena.
!Torneig de futbol sala adaptat. Pavelló de la Bastida. Dia 1, de 10.30 a 14 h. Organització: AE Serra
de Marina.
!Torneig Futbol 7. Parc fluvial del Besòs. Dies1 i 2,
de 10 a 19 h. Organització: Església Evangèlica.
!Clínic de tennis. Parc fluvial del Besòs. Dia 1, de
10.30 a 13.30 h. Organització: Complex Esportiu

11.30 i 18.00
TOTA LA TROPA
AL PARC EUROPA!
Animació infantil.
Parc d’Europa.
12.00
‘MIGADA’ POPULAR.
Parc d’Europa.
13.00
CASTELLS A LA PLAÇA .
Plaça de la Vila.
13.30
BOTIFARRADA .
Organització: restaurant Cinc.
Plaça de la Vila.
18.00
REVISTA PER A LA GENT
GRAN.
Can Mariner.
19.00
FESTIVAL DE JOTES.
Organització: Centro Aragonés Virgen del Pilar de Santa Coloma.
Plaça de la Vila .

Les activitats esportives
de la Festa Major
Torribera.
de BTT. Parc fluvial del Besòs . Dia 1, de
10.30 a 13.30 h. Organització: Complex Esportiu
Torribera.
!Tir amb arc. Parc fluvial del Besòs. Dia 1, de 10.30
a 13.30 h. Organització: Complex Esportiu Torribera.
!Torneig de vòlei platja sobre herba. Parc fluvial
del Besòs. Dia 1, de 10.30 a 13.30 h. Organització:
Club Voleibol Santa Coloma.
!Gimnàstica i tai-ttxí per a la gent gran. Parc fluvial
del Besòs. Dia 1, de 10.30 a 13.30 h. Organització:
Esport i Salut.
!Exhibició de body pump i body combat . Plaça de
la Vila. Dia 2, d’11 a 12.30 h Organització: CER.
!Campionat infantil d'escacs. Local La Colmena.
Dia 2, 10.30 h. Organització: Secció d'Escacs La
Colmena.
!Escacs per parelles. Local La Colmena. Dia 2. De
19.30 a 21 h. Organització: Secció d'Escacs La Colmena.
!Clínic

11.30
DE PARRANDA: EL SARAU.
Animació Infantil.
Jardí de Can Sisteré.
18.00
GENT GRAN.
Vent del Sud + Amics de la Poesia.
Can Mariner.
18.00
TEATRE.
Els Joves de la Tercera Edat del Casal Albert Francàs.
Mas Fonollar.
19.00
BALLADA DE SARDANES.
Organització: Patronat pro Aplec i
Amics de la Sardana.
Jardí de Can Sisteré.
22.30
PIROMUSICAL.
Parc de Can Zam.
23.00
CONCERT FI DE FESTA.
Macaco.
Plaça de la Vila.

!Cursa popular de Festa Major. Dia 2, 9.30 h. Sortida: avinguda de la Generalitat/ carrer de Sant Josep. Organització: Unió Colomenca d'Atletisme.
!Cursa ciclista de Festa Major. Cursa de veterans.
Dia 2. De 10.30 a 12 h Organització: Club Ciclista
Colomenc.
!Activitat aquàtica i recreativa Duatlon. Can Zam.
Dia 2, 10 h. Organització: Complex Esportiu Can
Zam.
!Torneig de petanca de Festa Major. Dia2, de 9 a
20 h. Organització: Club Petanca Santa Coloma.
!Torneig de billar a l'americana (a tres bandes).
Local La Colmena. Dia 1, de 10 a 14 i de 16 a 20 h.,
i dia 2 de 10 a 12 h. Organització: Secció de Billar La
Colmena.
!4a Duatló Torribera (cursa de bici + carrera atlètica). Recinte Torribera i voltants. Dia 2, 10 h. Organització: Complex Torribera.
!VIII Memorial de bàsquet cadet Juan del Moral.
Pavelló de la Bastida. Dies 7, 8 i 9 de setembre
(matí i tarda). Organització : CB Santa Coloma.
xi. Plaça de la Mediterrània
!Classe oberta de tai-x
Dissabte, 1 a les 10 h. Organització: CE Rambla
Fondo

ACTUALITAT / FESTA MAJOR
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A dalt, Moleque de Rua. A la dreta, dues bandes que tocaran al FISC: Standstill i El Grupo de Expertos Solynieve.

Macaco, Nena Daconte, Sr. Chinarro, Standstill, El
Grupo de Expertos Solynieve i La Salseta del
Poble Sec completen l’oferta musical de la Festa
L

’oferta musical de la Festa és
molt variada i per a tots els gustos.
Pop, jazz, ritmes ètnics, hip -hop,
música tradicional... Tots els estils hi
estan representats. Aquests són els
noms més significatius dels artistes
que actuaran a la nostra ciutat:
JORDI PAULI QUARTET. El pubillatge
colomenc, marcat per la fusió i l'obertura a noves tendències, troba
en Jordi Paulí Quartet un dels seus
màxims exponents de savoir faire.
En mans d'aquest mestre compositor, la sardana es barreja amb gust i
delicadesa amb el jazz i el blues,
oferint una sonoritat tan agradable
com innovadora.
STANDSTILL és el cap de cartell de
la primera nit del FISC. El seu eclecticisme ha captivat un públic
nombrós i divers, que ha reconegut
la seva contínua recerca de noves
sonoritats. Vivalaguerra és el seu
dar-rer treball, on conflueixen totes
les influències que han fet d'Standstill una formació valenta i convincent que aposta pel rock sense etiquetes.
Els acompanyaran Triangulo de
Amor Bizarro i el seu rocknoise made in Galicia.
MOLEQUE DE RUA . De les favelas de
Sao Paulo arriben els nois del carrer
(moleque de rua, en brasiler). Als
seus concerts barregen els ritmes
de la batucada, amb la samba i la
percussió africana, sense menys-

prear altres sonoritats que converteixen en una experiència única ballar sense fre al so de les cançons
del seu tercer disc, Final feliz.
LA SALSETA DEL POBLE SEC. Tres
dècades i 3.000 concerts amanint
balls i festes els avalen. La Salseta
arriba a Santa Coloma immersa en la
gira d'aniversari, amb un espectacle
ple de color i sabor que farà les delícies dels festaires més gurmets.
EL GRUPO DE EXPERTOS SOLYNIEVE.
Liderat per J (Los Planetas), el grup
presentarà al FISC el seu treball Alegato meridional. És un disc intimista i
reflexiu, on la combinació mesurada
de country, folk i rock, amb lletres
delicades i versions escollides,
aconsegueixen emocionar amb cada tema a qui els escolta.

SR. CHINARRO. La mateixa cura en
els textos, però des de sonoritats
pop, és la que caracteritza a Sr. Chinarro. El sevillano Antonio Luque és
ja una llegenda indie que ens descobrirà a través del seu últim treball
El mundo según... la seva versió onírica de la realitat.
NENA DACONTE. El dia que Mai Menesses (OT) i Kim Fanlo van decidir
unir els seus talents en un projecte
comú va néixer Nena Daconte. Des
de llavors, crítica i públic no han deixat d'elogiar l'originalitat de la proposta, la frescor de les seves cançons
i la solidesa de les actuacions en directe. El 2006 va ser l’any del seu debut amb el disc He perdido los zapatos, el qual ocupà, durant setmanes,
els primers llocs de les llistes d'èxits.

Joan Pera i Lloll Bertran interpreten
una divertida comèdia d’embolics

U

n ric empresari veu trasbalsada la seva plàcida vida per la petició
d'augment de sou del seu home de confiança i els plans de boda d'aquest
amb la seva filla. Aquest és l’argument d’Òscar. Una maleta, dues maletes,
tres maletes, una comèdia d'embolics que ens farà riure de principi a fi amb
Joan Pera com a protagonista, un repartiment de luxe —Mont Plans, Lloll
Bertran i Miquel Sitjar, entre altres— i l'encertada direcció d'Abel Folk.
A causa de les obres del Sagarra, la funció es durà a terme al poliesportiu de
la Bastida. El preu és de 15 euros (pista) i 12 (grades). Venda anticipada, fins
avui dijous (21 h), al Tel-entrada 902 101 212, i el mateix dia de la funció de
10 a 14 i des de les 16 fins a l’inici de l’obra al poliesportiu.

MOJO PROJECT. És un d'aquells
grups que guanya incondicionals
dia a dia. Des de les Canàries ens
porten ritmes càlids barreja de música africana, rithm&blues i bases
electròniques. Una proposta calenta
perquè iniciats i novells no parin de
ballar.
LA PRINCIPAL DE LA NIT. Sonoritats
ètniques de la Mediterrània interpretades per instruments de la cobla sobre unes bases pregravades
amb elements de la música electrònica i loops orgànics. Per donar-li un
accent propi, l'acompanyaran els
Grallers de Santa Coloma i el Quartet de clarinets i grup de corda Joves
Músics de Santa Coloma.
MACACO. No és només un músic
amb carisma, ni unes lletres amb
missatge, ni una banda amb músics
de diversos països i procedències
culturals. Macaco és tot això i molt
més. Un referent entre la generació
de músics de la Barcelona mestissa
que ha aconseguit arribar al gran
públic sense perdre la seva essència: barreja de hip-hop, flamenc,
reggae , rumba i rock, amb dosis
ben mesurades de poesia combativa. Ingravitto és el darrer treball
d'aquest habitant del món, compromès amb el seu temps, on es recullen temes tan emotius com Mama Tierra, el videoclip que compta a
amb la participació de National Geographic.

ACTUALITAT / FESTA MAJOR
EN QUAT
TRE RAT
TLLES...
$ NOUS ESPAIS. Les transformacions urbanístiques de la ciutat
durant el darrer any es visualitzen en el programa de la Festa
Major a través de la incorporació
de nous espais com la rambla de
Sant Sebastià, el jardí de Can
Roig i Torres i les places de
Montserrat Roig i de l’Olimpo.

La Festa consolida propostes lúdiques
amb entitat pròpia i un perfil diferenciador
El Passatge Insòlit, el FISC i els actes de la Ciutat Pubillla són els més destacats

$ LES EXPOSICIONS. A la Festa
Major hi haurà dues exposicions
de gran interès. D’una banda, la
que commemora els 50 anys
d’Exfilgramenet, i d’altra, la mostra “Anonymous Portrant Gallery”, que recull els darrers treballs de l’artista colomenc
Manuel Reyes, una reflexió molt
personal sobre el cos humà.
$ LA BOTIFARRADA. La botifarrada popular, a càrrec del Restaurant Cinc, tindrà lloc el diumenge 2 de setembre, a les 13.30
h, a la plaça de la Vila. El preu és
de 3,5 euros i inclou la botifarra,
la guarnició i la beguda. La venda anticipada de tiquets es farà el
diumenge a partir de les 12 a
l’esmentat restaurant, situat al
carreró de la plaça.

L

a Festa Major d'Estiu ha anat
consolidant propostes amb entitat
pròpia. Aquest és el cas del Passatge Insòlit, que per segon any consecutiu es posa en marxa impulsat
pels col•lectius de teatre de la ciutat,
agrupats en l'associació Denominació d'Origen. El Passatge Insòlit repeteix ubicació (jardí del Museu
Torre Balldovina) i arriba amb noves propostes i activitats més dinà-

miques. El Passatge combina l'animació permanent amb actuacions
de teatre, música , jocs, titelles, art,
cinema i circ.
Un altre projecte rellevant és el festival de música independent. El FISC,
que va ser considerat l’any passat
per la revista Mondo Sonoro com el
millor festival del mes de setembre,
manté intactes els trets d'identitat
que l'han fet guanyar un lloc desta-

$SENSE VOLER. El Festival de Jo-

tes estarà amenitzat per Isidro
Claver Ochotorena, no pas Isidoro, com figura al programa de
d’actes de la Festa Major. Tampoc la dada de fundació de l’Esbart Sant Martí és correcte: fou
creat l’any 1945 i no 21 anys
després com figura per error. Lamentem ambdues errades.

Farmàcies
Dijous 30
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Divendres 31
•D
Perú, 28 / Anselm de Riu, 24
Dissabte1
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Diumenge 2
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dilluns 3
•D
Còrdova, 47 / Joan V. Escales, 7
Dimarts 4
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dimecres 5
•D
Wagner, 7 / Rbla. Sant Sebastià, 24
Dijous 6
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil Rossell, 40
•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.
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Els infants i la gent gran guanyen
protagonisme a la Festa Major

E

ls infants i la gent gran tenen
un gran protagonisme a la Festa
Major colomenca. Al parc d’Europa
hi haurà atraccions de fira destinades als més petits. En aquest espai
també se situen les activitats infantils de dissabte i diumenge, mentre
que el matí de dilluns manté la ubicació tradicional del jardí de Can
Sisteré. A més, el Passatge Insòlit es

potencia com a activitat de caire familiar.
Pel que fa a la gent gran, hi haurà
espectacles musicals dirigits a la
seva franja d'edat les tardes de divendres, dissabte, diumenge i dilluns. A més, repeteixen l'orquestra, la revista de varietats i tres
actuacions de formacions amateurs
de la ciutat.

cat en el panorama musical. Contractacions de grups independents,
formacions emergents i noves troballes són el tipus d'artistes que
omplen els dos escenaris del parc
d’Europa el divendres i dissabte de
Festa Major.
En aquest àmbit, cal destacar
també les activitats on el foc té un
protagonisme especial. Al correfoc,
un referent imprescindible, s’afegeix el piromusical de comiat de la
Festa. Concebut com un festival de
fantasia, els colomencs gaudiran de
la recreació de volcans en erupció,
ramells de flors silvestres, cascades
de foc o pluja d'estels, efectes pirotècnics que il•luminaran el cel de
Santa Coloma de Gramenet l’última
nit de dilluns.
Ciutat pubilla
Finalment, cal recordar que la programació de la Festa Major es relaciona amb altres projectes transversals, com el de Ciutat Pubilla.
Algunes de les actuacions musicals
volen difondre la música tradicional
entre el públic no iniciat i afavorir la
barreja de la sardana amb altres
estils. En destaquen l'actuació de
Jordi Paulí Quartet i La Principal de
la Nit.

Anunci
Per Decret d'Alcaldia de l'Àrea de Serveis a la
Persona, núm. 4122/07 de data 20 d'agost de
2007, s'han aprovat les instruccions d'execució del contracte menor de serveis, per desenvolupar un projecte d'acollida, assessorament
i recursos per a dones lesbianes, bisexuals i
transsexuals, per al període comprès des del
dia 13 de setembre de 2007 fins al 31 de juliol
de 2008.
El mateix decret va acordar publicar aquestes
instruccions en el full informatiu L'Ajuntament
Informa, per un termini de 7 dies naturals, per
tal que les persones interessades puguin presentar les seves ofertes.

Publicació setmanal
Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Realitza i imprimeix: Servei de Premsa i
Comunicació
http://www.gramenet.cat
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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L’actor Joan Pera serà el pregoner d’aquest
any de la Festa Major d’Estiu. Des del balcó
de l’Ajuntament farà el mateix que fa cada
dia a l’escenari: transmetre als ciutadans
l’alegria de viure, la importància que tenen
aquests moments de joia col•lectiva. Joan

Pera, a més, és una de les estrelles de la
nostra Festa. Al poliesportiu de la Bastida —
el Teatre Sagarra continua en obres— representarà Òscar. Una maleta, dues maletes, tres maletes. Es tracta d’una versió de la
comèdia de Magnier, dirigida por Abel Folk,

en què Pera actua amb Lloll Bertran. En
aquesta entrevista, Joan Pera diu que està
orgullós de ser el pregoner perquè se sent
molt a prop de la gent de Santa Coloma. Diu
també que troba a faltar Paco Morán i reflexiona sobre la cultura i la crisi del teatre.

JOAN PERA, ACTOR, PREGONER DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU

“M’agradaria transmetre als colomencs l’alegria de viure”
—Vostè ha actuat ja unes quantes
vegades a Santa Coloma. Ara el
veurem de nou a la Festa Major, ¿ja
sap que aquest cop, a causa de les
obres de reforma, haurà de canviar
l'escenari del Sagarra per un poliesportiu?
—No, no ho sabia. Pensava que
aniríem al Sagarra, un teatre que
vam inaugurar en Paco [Morán] i jo
amb La jaula de las locas.
—Per vostè no serà gens nou treballar a un lloc com ara el pavelló de la
Bastida.
—No, la veritat és que no. Com sortosament hem tingut tant èxit i els
teatres acostumen a ser petits, moltes vegades hem anat a actuar a poliesportius. És una mica més incòmode, però per a nosaltres ja és un
costum. Per un altre cantó, el que
ens agrada en aquest tipus de funció és la comunicació amb el públic.
Això que sembla més difícil en un
poliesportiu, també ho aconseguim.
Mentre el públic sigui amb nosaltres... quants més serem més riurem.
—Parlem d' Òsscar.. Una maleta, duess
maletess , tress maletess , l'obra de
Claude Magnier, que vostè ha dut a
l'escenari amb Lloll Bertran, entre
d’altres actors.
—És un vodevil d'entrades i sortides
i de malentesos, però en lloc de
buscar una senyora, busquem una
maleta. Jo crec que és una de les
comèdies més divertides que s'han
escrit mai perquè passen tantes coses... I tot passa el mateix dia i a la
mateixa hora com aquell que diu. Hi
ha tot un seguit de despropòsits que
fa la cosa divertidíssima. Jo crec que
és la funció en què més vegades he
vist riure la gent.
—Després de tretze anys, és la primera vegada que vostè actua sense
Paco Morán.
—És veritat. En Paco va tenir un
arrechuche. Està molt bé i està desitjant tornar a treballar, però com
que aquesta comèdia ha tingut tant
èxit, és millor que vagi descansant i
que m'esperi fins que això s'acabi.
La veritat és que amb en Paco m'ho

—Jo el que els voldria transmetre és
he passat molt bé a l'escena. Jo he
que la Festa Major és sinònim de
après moltíssim amb ell. Ara el que
convivència i d'alegria. Jo he dedifaig és posar en pràctica tot el que
cat la meva vida a fer que la gent
he après en tretze anys d'ensenyas'ho passi bé, i aquest esperit meu
ment amb un crack com en Paco
de passar-ho bé és el que voldria
Morán.
transmetre a la Festa Major d'un
— S'ha especulat amb el retorn de
Matar al pressidente per a la tardor.
lloc que estimo tant com Santa Coloma. I no ho dic
—No. A l'octubre
perquè sí. Jo sóc
torno al teatre
“Per a mi va ser un
maresmeny i en
amb Òscar. Una
aquesta cadena
maleta, dues
goig que Santa
de muntanya
maletes, tres
Coloma obrís un
que arriba fins a
maletes. Després
teatre tan bo,
la Tordera hi és
segurament prei que, a més, es
la meva gent.
pararem alguna
digués Josep Maria
Em sento com a
cosa conjuntade Sagarra”
casa i m'agrada
ment. És inevitatransmetre l'aleble: en Paco i jo
gria de viure, una rialla, una despresom inseparables, però tot això està
ocupació de les penes.
per veure encara. En Paco està molt
—Sempre es parla de la crisi del teabé, només li falta l'escalfor del pútre, però vostè sembla que n’estigui
blic. Hi tornarem un dia o un altre.
al marge perquè cada obra que in—A més de l'obra farà el pregó de la
Festa. Ja té pensat què dirà als coloterpreta es converteix en èxit.
mencs?
—La cultura no és mai un negoci.

Sempre ens trobarem que posar un
McDonald’s serà més negoci que
fer cultura. Això ja ho sabem. La crisi
sempre hi serà. És més, totes les coses que es fan des de la creativitat
sempre estan en crisi. Ara bé, jo he
trobat que si tens una mica el públic
a favor i tu t'expresses honestament, la crisi no hi és. Vull dir que jo
podria fer aquesta funció, o la que
fos, tant si hi ha deu persones com si
n'hi ha mil. La crisi pot ser econòmica, però mentre la gent s'ho passi
bé i jo m'ho passi bé, ja n'hi ha prou,
ja és un gran èxit. El dia que vulguem fer molts calés ens farem
constructors de pisos.
—Malgrat que vostè ha fet el doblatge d'actors famosos com Rowan Atkinson, la seva veu està lligada per
sempre a Woody Allen. S'ha vist
aquest estiu amb el director novaiorquès a Barcelona?
—No, perquè he pensat: deixa'l
tranquil. I quan tingui la pel•lícula
més per la mà ja ens veurem, ja anirem a sopar o a prendre alguna cosa. L’han atabalat tant que he preferit deixar-lo tranquil.
—Al final Joan Pera no sortirà a la
pel•lícula barcelonesa de Woody
Allen?
—Puc afirmar que hi ha dos actors
que han quedat fora de la pel•lícula:
Woody Allen i jo. Ni ell ni jo hem
passat el càsting...
—Quina opinió té de la ciutat de
Santa Coloma en l'actualitat?
—Jo, que ja sóc gran, he viscut la
transformació de Santa Coloma de
prop. No hi he viscut mai, però hi tinc
molts amics. També hi he vingut molt
a treballar i per a mi va ser un goig
que Santa Coloma obrís un teatre tan
bo com el que teniu, i que, a més, es
digués Josep Maria de Sagarra. Santa Coloma a l'època sagarriana era
el lloc d'estiu de molts barcelonins.
Ara s'ha convertit en una ciutat amb
una entitat tremenda. He conegut
molts polítics colomnecs, i els que
surten d'aquí, com és tan complex el
treball que hi fan, tiren cap amunt.
Alguna cosa voldrà dir això.

