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Les imatges
d’una altra Festa
Major d’Estiu
multitudinària

Coloma
3 Santa
celebra la

Diada Nacional
de Catalunya

El 25 de setembre, el CEP comença un curs, adreçat a majors de 16 anys, que us permetrà adquirir
els coneixements necessaris per cercar informació, planificar i realitzar sortides de mitja i alta
muntanya amb autonomia i independència. Les classes
es complementaran amb una sèrie
de sortides pràctiques. Més informació, al carrer de
San Josep, 20. Telèfon 93 385 99 41,
de 7 a 9 del vespre.

La feria tendrá lugar los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre en el parque Europa

La Expocoloma se consolida como
oferta comercial madura e innovadora
El 65% de los expositores son colomenses y aumentan los visitantes del resto del àrea metropolitana
Los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre tendrá lugar en el parque Europa la 19a edición de la feria multisectorial Expocoloma, el escaparate más importante de la
actividad económica y comercial de la
ciudad. La superficie de la muestra es de
7.500 metros cuadrados y el número de
expositores asciende a 115. La Expocoloma, tras diecinueve años de existencia, se
ha consolidado como un evento social de
primer orden para los colomenses, así como una oferta comercial atractiva, madura e innovadora.
La inauguración oficial de Expocoloma será el
próximo jueves, 13 de septiembre (18 h.), y estará presidida por el alcalde, Bartomeu Muñoz. Ese
día el horario de apertura será de 17 a 22 h. El
recinto ferial estará abierto al público en las siguientes jornadas de 10 a 14 y de 17 a 22 h.
La organización de Expocoloma corre a cargo de
la sociedad municipal Grameimpuls y de la Agrupación del Comerç i la Indústria (ACI) y cuenta
con el apoyo incondicional del propio Ayuntamiento. En esta edición el presupuesto ronda los
300.000 euros.
La feria ocupa una extensión de 7.500 metros
cuadrados sobre los que se instalarán 160 estands correspondientes a 115 expositores. El
65% de ellos están afincados en Santa Coloma y
el 35% restante son firmas comerciales foráneas.
Los sectores que estarán representados en la
muestra son éstos: alimentación, automoción,
construcción, rehabilitación y vivienda, empresas
de servicios, equipamientos para el hogar, equipamientos para las personas y nuevos emprendedores.
La organización espera superar la cifra de
250.000 visitantes e incrementar el número de

personas que se desplazan desde otras ciudades, extremo que explica el crecimiento que ha
experimentado Expocoloma y las expectativas
que despierta.
En las últimas ediciones, el 65% de los visitantes
se situaba entre 18 y 55 años, una franja de edad
muy interesante desde la óptica comercial.
Programa de actividades lúdicas

La Expocoloma llega a su 19a edición con un prestigio
consolidadado y un gran poder de convocatoria.

Como siempre, la feria comercial colomense
cuenta con un amplio programa de actividades
lúdicas que hará las delicias del público. Entre las
más importantes, hay que citar la VI Travessa de
Cotxes d’Època, que cubrirá el trayecto Santa Coloma de Gramenet-Rubí-Santa Coloma de Gramenet; la quinta edición de los Premios Pentagrama que otorga la emisora Gramaràdio a artistas
musicales muy populares; el Concurso de Camareros, que pondrá a prueba la resistencia y las
habilidades de estos profesionales; la Bicicletada
Popular Joaquim Mora; el Torneo de Ajedrez Gigante que patrocina la empresa PASCSA; la Mostra de Puntaires, y el Concurso de Enhebradoras
de Agujas.

El día 12 se ponen en marcha las
escaleras mecánicas de la calle del Bruc
A las siete de la tarde del próximo miércoles 12 de septiembre está prevista la puesta en funcionamiento de las dos escaleras mecánicas que, instaladas en la calle del Bruc, favorecerán la comunicación entre las calles de Mas Marí y Pirineus con Sant Pasqual. Las nuevas unidades mecánicas salvan
un desnivel de nueve metros y forman parte del programa municipal de mejora de la movilidad urbana y del proyecto de intervención integral para la mejora de los barrios de la serra d’en Mena.
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El colomenc Joan
Carles Mas, reelegit
president del Consell
Comarcal

FESTA MAJOR MULTITUDINÀRIA. Un total de 118.00 persones van assistir als actes de la Festa Major d’Estiu, que,
un any més, ha estat un exemple d’alegria i convivència.
Cal destacar, entre altres aspectes, l’originalitat del pregó
de l’actor Joan Pera i els plens que va registrar la plaça
de la Vila amb els concerts de Macaco i Nena Daconte. El
Passatge Insòlit no només s’ha consolidat, sinó que es

treballa en la difusió de la idea arreu de Catalunya amb la
marca dels grups de teatre colomencs, Denominación de
Origen. El festival de música independent Sintonitzza
FISC, alternatiu i avantguardista, també va comptar amb
el suport del públic més jove. Finalment, cal dir que alguns dels efectes sobre el cel del piromusical estrenats a
la nostra ciutat es veuran de nou a la Festa de la Mercè.

Matriculació a les
escoles d’adults

El dia 12 comença el curs escolar

Els dos centres de formació d’adults
tenen obert el període extraordinari
de matriculació fins al dia 19. Les persones interessades poden anar al
CPFA Singuerlín (Castella, s/n) de 10
a 12 i de 17 a 20 h (tel. 93 468 16 33)
o al CPFA Fondo (Irlanda, 39) d’11 a
13 i de 16.30 a 20.30 h (tel. 93 385 64
22). Per a més informació, truqueu directament als dos centres o al Servei
d’Educació de l’Ajuntament.

l proper dimecres, dia 12, s'inicien les classes a tots els centres docents.
Més de 15.000 alumnes ompliran les aules dels centres públics i concertats
de la nostra ciutat. D’aquest total, 3.016 són d’educació infantil, 5.510 de primària, 3.943 de secundària i 2.614 d’educació secundària postobligatòria.
D’altra banda, també els centres públics de formació d'adults iniciaran les seves activitats a partir de la setmana vinent.
Un altre aspecte destacable és el Programa d'activitats educatives complementàries, que s'ha presentat als centres docents per tal que el professorat s'inscrigui amb els seus alumnes per fer visites, conferències, excursions, xerrades, tallers, etc. El Programa té blocs temàtics sobre sostenibilitat, ciències, vida
saludable, societat de valors i cultura.

Anunci
El Ple municipal, en data 23 de juliol de
2007, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de mercats
i l’Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
de mercat. El text complet proposat el podeu trobar al BOP número 191, de 10 d’agost de 2007, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament o bé a l’OIAC.
El termini de presentació d’al•legacions
a les modificacions proposades finalitza
el 17 de setembre de 2007.

E

Els establiments comercials han
de tancar el dia 11 de setembre
Com preveu la Llei 8/2004, d'horaris comercials, tots els establiments comercials hauran de romandre tancats el proper dia 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya
Només està permesa l'obertura d'establiments de pastisseria i plats precuinats, forns, quioscos i floristeries. La resta d'establiments, per tant, no estan
autoritzats a obrir.

El Ple de constitució del Consell Comarcal del Barcelonès celebrat el
vint de juliol passat va reelegir com
a president d’aquest organisme el
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma, Joan Carles
Mas. Componen el Ple del Consell
Comarcal un total de 39 consellers i
conselleres, dels quals, i d’acord
amb el resultat de les passades
eleccions municipals, 17 corresponen al PSC, 9 a CiU, 7 al PP, 4 a ICVEUiA i 2 a ERC.
Joan Carles Mas, en el seu discurs
de presa de possessió, destacà algunes de les línies estratègiques del
CCB per al mandat 2007-2011, entre les quals destaquem la continuació en la intervenció als barris
fronterers, amb polítiques i actuacions integrals tan urbanístiques
com de promoció de l’habitatge públic, serveis a les persones i promoció econòmica; la promoció de l’habitatge públic i assequible, i la
rehabilitació. Altres actuacions significatives d’aquest mandat seran la
continuació del manteniment integral de les rondes de Barcelona, el
desplegament equilibrat del territori de la comarca, el foment de la implantació i d’activitats del coneixement, el desenvolupament de
l’Observatori Sòciosanitari del Barcelonès, el suport a les persones
més vulnerables en temes de formació i ocupació, el foment d’activitats productives i el desenvolupament i la gestió dels serveis a les
persones en àmbits com ara joventut, ensenyament i acollida d’animals de companyia.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 23 de juliol de 2007, va
acordar aprovar inicialment la modificació puntual del PGM a la cantonada
dels carrers de Florència i Gènova (PE
150).
La qual cosa s'exposa al públic de
conformitat amb allò que estableix
l'article 83.4 del Decret legislatiu
1/2005 de 26 de juliol, per tal que en
un termini D'UN MES, comptat des del
dia següent al de l'última publicació
obligatòria, hom pugui presentar les
al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del
Gabinet d'Acció Territorial (plaça
d’en Joan Manent, núm. 1, planta
baixa, 08921, Santa Coloma de
Gramenet) per a la seva consulta i per
a la informació que preveu l'article 23
del Reglament de la Llei d'urbanisme.
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El proyecto Eix Bruc comienza a hacerse realidad
con la puesta en marcha de las escaleras mecánicas

L

a puesta en marcha el
tiva, la renovación del pamiércoles día 12 de sepvimento, del mobiliario urtiembre (19 horas) de las
bano, el alumbrado, el aldos escaleras mecánicas
cantarillado y los sistemas
instaladas en el tramo final
de servicio.
de la calle del Bruc, para
Esta intervención es la prihacer más cómodo el paso
mera de las que se van a
de los peatones en el espahacer realidad en los prócio con un desnivel de
ximos años como parte
nueve metros que hay endel programa de creación
tre las calles de Mas Marí y
del Eix Bruc, que arranca
Sant Pasqual, es la primera
con la reforma integral del
de las diversas actuacioMercado del Fondo, la cones que contempla el pronexión de Joan Valentí Esyecto Eix Bruc. Se trata éscalas con Liszt y la deste de un conjunto de obras
aparición del Passatge de
enmarcadas en el proceso
Sant Pasqual y la conexión
de intervención integral
con Circumval•lació.
de reforma que se está lleEsta operación, que convando a cabo en los siete
templa la creación de vibarrios de la Serra d’en
vienda protegida, dos
Mena, que comparten Sannuevas plazas públicas,
ta Coloma y Badalona, con
una biblioteca, una guarImagen, días antes del final de las obras, de las escaleras mecála ayuda económica de la
deria, un supermercado y
nicas y de obra de la calle del Bruc.
Llei de Barris de la Generala mejora del actual, la calitat, y que incluye otras actuaciolle Bruc está llamada a convertirse
cánicas se ha completado con la
nes de gran importancia que posien un nuevo eje comercial que uniurbanización de 230 metros cuabilitarán la mejora de los barrios
rá Badalona con nuestra ciudad.
drados del entorno. Las obras han
del Fondo, Santa Rosa, Raval y Saconsistido en la renovación de las
fareigs.
escaleras manuales ya existentes
La instalación de las escaleras mepara adaptarlas a la nueva norma-

Santa Coloma
celebra l’Onze
de Setembre
Més de 60 entitats i col•lectius
ciutadans prendran part en els
actes de celebració de l’Onze
de Setembre. La Diada començarà a les 11 del matí amb el
tradicional homenatge a la senyera a la plaça de la Vila. L’alcalde, Bartomeu Muñoz, presidirà aquest acte simbòlic. A
més, el consistori en ple hi serà
present.
Més tard (12 h) hi haurà, també
a la plaça, una ballada de sardanes, que constituirà un acte
més del cicle corresponent al
pubillatge que té Santa Coloma
aquest any. En aquesta ocasió,
la Cobla Ciutat de Cornellà interpretarà diverses peces sardanistes. L’organització correspon al Patronat pro Aplec i
Amics de la Sardana del CEP.
Finalment, l’Auditori Can Roig i
Torres (21 h) serà l’escenari del
Concert de la Diada. El Quartet
Quixote interpretarà obres de J.
Haydn, F. Schubert i E. Toldrà.

BREUS

!Concurs de dibuix infantil
Els mercats municipals de Santa Coloma han organitzat al seu estand d’Expocoloma un concurs de dibuix per a nens de fins a 12 anys, que girarà entorn
dels productes alimentaris. Serà els dies 15 i 16 de setembre de 17 a 19.30
hores. Els autors dels 60 millors dibuixos rebran una motxilla de regal.

!Cursos al barri del Singuerlín
Les associacions de Veïns i de Dones del Singuerlín obren les inscripcions per
als cursos de dansa del ventre, ioga, balls de saló, sevillanes per a adults, sevillanes per a nens i aeròbic. Inscripcions: al Centre Cívic (av. de Catalunya,
41) i al telèfon 93 391 71 10 de 16 a 19 h.

!Excursión a Rupit
El Caja San Fernando de Sevilla, després de proclamar-sse campió en l’edició de l’any passat.

Aquest cap de setmana es disputa
el VIII Torneig Internacional de
Bàsquet Joan del Moral

A

quest cap de setmana tindrà lloc el VIII Torneig Internacional de Bàsquet Joan del Moral (categoria cadet) al pavelló de La Bastida (Prat de la
Riba, s/n). Els equips que hi prendran part competiran en dos grups. A l’A
hi ha Real Madrid, MMT Estudiantes, Unicaja de Màlaga i Gran Canarias
Grupo Dunas; al B figuren FC Barcelona, DKV Joventut de Badalona, Caja
Sol de Sevilla (antes Caja San Fernando) i Zeleznik de Sèrbia. Els partits començaran a disputar-se a les 9 del matí del dissabte 8 de setembre. La
gran final està prevista per a les 17 h de diumenge. L’entrada és gratuïta.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Singuerlín ha programado una
excursión a Rupit para el 15 de septiembre. El viaje incluye la visita al pueblo,
una degustación de embutidos en Cantonigrós, comida y baile. El precio es
de 29 €, y las inscripciones se realizan en el centro cívico del barrio (av. de
Catalunya, 41; tel. 93 391 71 10).

!Inscripcions als cursos de Musicaula
Musicaula ha obert el termini de matriculació per a aquests cursos: iniciació musical , piano, cant, cant coral, guitarra, baix elèctric, orgue electrònic, flauta de
bec i flauta travessera, violí, violoncel, saxofon, acordió, llenguatge musical, harmonia, etc. Aquests cursos estan adreçats a nens i nenes a partir de 3 anys i a
adults. Més informació, de dilluns a divendres, de17.30 a 21.30 hores, al carrer de Mn. Camil Rossell, 70 (tel. 93 38612 95).

!Clases de yoga
La asociación Saucha ha abierto dos grupos de yoga en el Centre Cívic del Raval (Monturiol, 20). Las clases comenzarán el día 17 y se impartirán los lunes de
17.30 a 19.15 y de 19.30 a 21.15 h. Más información, en el tel. 93 313 12 10.
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El Centre Cívic del Riu tiene abierto
el plazo de inscripción en los cursos
de danza del vientre, yoga y bailes
de salón. Las clases de yoga se impartirán los martes y viernes; las de
danza del vientre, los miércoles, y
las de bailes de salón, los jueves.
Información: en la calle de Pompeu
Fabra, 22-24 (tardes) y en el teléfono 93 466 24 52.

Ball de jubilats
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs farà un ball el dia 8 (16.30 h).
Lloc: rambla de Sant Sebastià, 46.

Actividades físicas
La Associació Esport i Salut inicia en
septiembre un nuevo curso con estas actividades físicas para adultos en
horario de mañana y tarde y en grupos de dos o tres días: gimnasia de
mantenimiento (polideportivos Nou y
La Bastida), aeróbic / steps (polideportivo Nou), yoga (Casal de Can Mariner) y tai-chi (polideportivo Nou).
Información e inscripciones: Jacint
Verdaguer, 22-24; teléfono: 93 386
76 08 (www.esportisalut.org).

Cursos de formació
Cèntric Formació té obert el termini
de preinscripció als cursos de formació professional per a l’ocupació,
subvencionats pel SOC i el Fons Social Europeu, d’empleat d’oficina i de
telefonista recepcionista d’oficina,
adreçats a persones a l’atur.
Informació: av. de la Generalitat, 5
(tel. 93 385 64 11).

Tallers per a adults

La mostra d'autòmats ‘Monimaginari’
romandrà al Museu fins al dia 30

F

ins al 30 de setembre es pot
visitar al Museu Torre Balldovina
l'exposició d'autòmats “Monimaginari”. Els autòmats són personatges que es mouen a partir d'un
programa mecànic i que són una
raresa de la tècnica. Ben pocs han
sobreviscut al pas del temps i els
que queden són peces, del segle
XIX i principi del XX, buscadíssimes per col•leccionistes d'arreu
del món.
Construïts amb mecànica clàssica,
en aquells moments eren peces
que s'utilitzaven per divertir la
gent en fires, per impressionar els
amics o en publicitat als grans magatzems. Són treballs on s'alterna

organitza tallers de ceràmica, ioga i
tai-txi.
Inscripcions: el termini és del 7 al 19
de setembre, d’11 a 13 i de 18.30 a
20.30 hores, al centre del carrer
d’Irlanda, 39.
Telèfon: 93 386 67 32.

la mecànica, l'electricitat, el tèxtil,
l'escultura, el disseny i l'estètica.
En Lluís Ribas Duran, mecànic conservador del Museu d'Autòmats
del Tibidabo, aporta la seva
col•lecció d'autòmats nous, construïts per ell mateix utilitzant la tècnica constructiva que feien servir
els antics mestres constructors
francesos i suïssos. Mags, equilibristes, gimnastes i personatges
de la vida quotidiana s'alternen en
una exposició única.
L'autor farà visites guiades gratuïtes els diumenges de12 a 14 h.
Més informació, al Museu (plaça
de Pau Casals, s/n; telèfon: 93 385
71 42).

Manualitats
La Colmena fa classes de manualitatats els dimarts de 10 a 12 h.
Informació: pl. de la Vila, 13, dilluns
de 18.30 a 20.30 h i dimarts, dijous i
divendres d’11 a 13.30 h.

L’Associació Colomenca d’Adults

Farmàcies
Divendres 7
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat,
76
Dissabte 8
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Diumenge 9
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dilluns 10
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de
Catalunya, 33
Dimarts 11
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dimecres 12
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dijous 13
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
•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.

Comença la matrícula als cursos
de català per a adults

D

imecres, 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 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 es
faran les matrícules 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 (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 Rafael Casanova, 85-89, 3r pis.

Voluntaris
lingüístics
Qui parli habitualment el català i vulgui ajudar a fomentar-ne l'ús o qui
tingui ganes de perdre la vergonya,
agafar fluïdesa i deixar-se anar
quan parla, pot apuntar-se a la novena edició del programa Voluntariat per la llengua. A través d'aquest
programa, es posen en contacte
persones que volen practicar el català amb persones que volen dedicar unes hores del seu temps a ajudar-les a practicar-lo. Els voluntaris
lingüístics han de dedicar una hora
setmanal durant 10 setmanes a
conversar amb la persona o persones assignades. Aquest programa,
considerat per la Comissió Europea
com un dels millors projectes europeus d'aprenentatge d'un idioma, a
Santa Coloma es va endegar l'any
2003 i ja s'hi han inscrit més d'un
miler de persones.
Les persones interessades han de
trucar al 93 385 14 61 de 9 a
13.30 h, enviar un correu a voluntaris.heura@cpnl.cat, entrar a la
pàgina www.vxl.cat o passar per
l'estand del CNL L'Heura de l'Expocoloma els dies 14, 15 i 16 de
setembre.

Solidaritat
amb el Perú
El Comitè Català d'Ajut Humanitari i
d'Emergència ha fet una crida a sumar-se a la campanya “Resposta
als efectes del terratrèmol al Perú,
fase de reconstrucció”. El sisme va
afectar, el 16 d'agost, més de
100.000 persones i va deixar més
de 500 morts i diverses ciutats derruïdes. Villa el Salvador, que està
agermanada amb Santa Coloma,
també ha resultat afectada, encara
que no tan greument com les regions del sud. L'Ajuntament s'adherirà a la campanya d'ajut humanitari i canalitzarà altres col•laboracions
d'entitats, col•lectius i particulars. El
compte obert pel Fons Català de Cooperació és: 2100-3200-962500029627. Més informació, al telèfon 93 462 40 00, extensió 3002.
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