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CONCERT SOLIDARI

2

Sisteré acull
3 Can
una mostra

Prop de 13.000
alumnes rebran
aquest curs classes
d’educació viària

amb 25 escultures
de Joan Miró

El grup musical Nómhadas oferirà un concert el
dissabte 20 d´octubre (22 hores). Aquesta és una
activitat organitzada per la Casa de la Solidaritat i
la Pau, amb el suport del Departament de Solidaritat i Cooperacció
de l’Ajuntament.
L´entrada és lliure,
i el concert tindrà
lloc al Centre de
Recursos Mas Fonollar (carrer de
Sant Jeroni, 1 -3).

El nuevo mercado contará además con una bibiolteca y una guardería

El Eix Bruc y los nuevos equipamientos
son los pilares de la regeneración urbana
que el Ayuntamiento planea en el Fondo

La Junta de Govern Local ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán el proyecto
de poliequipamiento del Fondo. Se trata de
un nuevo edificio, de gran singularidad arquitectónica, que albergará el mercado, una
guardería y una biblioteca pública. Es uno de
los pasos de una intervención estratégica, la
reforma del Eix Bruc, que tiene como gran
objetivo la regeneración social del barrio.

el mercado a una carpa y ubicar a los paradistas. El
Ayuntamiento ha llegado a acuerdos con los afectados antes de poner en marcha todo este proceso,
de manera que el nuevo equipamiento, incluyendo
el traslado y la carpa, está valorado en unos 20 millones de euros, y podría estar listo a finales del presente mandato. El mercado irá en la planta baja del
nuevo edificio y contará en la primera planta con
un supermercado complementario. En las plantas
superiores se alojarán la guardería y la biblioteca.

La empresa que finalmente se encargue de las
obras tendrá que redactar el proyecto, trasladar

El mercado forma parte de un ambicioso plan

Eix Bruc

municipal, de gran trascendencia social, conocido
como Eix Bruc.
Desde el año 1998 se han llevado a cabo reformas en el barrio del Fondo gracias a las ayudas
de la Unión Europea (Urban y Fondos de Cohesión). Ahora se cuenta con una nueva subvención, la Ley de Barrios y las inversiones que destina a esta zona. Una de las actuaciones es el
proyecto del Eix Bruc, que convertirá a la calle del
mismo nombre en referente de itinerarios comerciales y cívicos.
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ACTUALITAT
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La Fira de diumenge
tancarà la Setmana de
la Solidaritat

El Eix Bruc abre nuevas
conexiones en el barrio del Fondo

Més de 12.900 escolars
rebran educació viària
durant aquest curs

La Fira de la Solidaritat i la Pau, que
tindrà lloc el dia 21 de 10 a 15 h, tancarà la Setmana de la Solidaritat que
se celebra aquests dies a la nostra
ciutat. Jocs fets amb materials recuperats a càrrec de Guixot de 8, una
gala de Pallassos Sense Fronteres,
una donació de sang i la Cursa per la
Vida són algunes de les activitats
que s’hi celebraran.
Al llarg del cap de setmana, hi haurà
diverses activitats. D’avui divendres,
cal destacar la funció teatral i el debat al Museu, la projecció de la pel•lícula Invisibles a l’IES Ramon Berenguer IV, el taller de jocs del món de la
Biblioteca Central i l’espectacle de
capoeira. Dissabte hi haurà una trobada de joves i una taula rodona a
la Casa de la Solidaritat.

!VIENE DE LA PORTADA

El 16 d’octubre es van iniciar les
classes d’educació viària del bloc
per a la Mobilitat Sostenible i Segura del XXVII Programa d’activitats
educatives, organitzades pel Servei
d’Educació de l’Ajuntament i impartides per la Policia Local. En
aquest curs s’han inscrit més de
12.900 alumnes, que pertanyen a
20 escoles públiques, 6 de concertades, 7 instituts de secundària i 2
centres d’altres ensenyaments.
A més de les classes que imparteix la
Policia Local a les escoles i instituts,
es duran a terme activitats complementàries, com el parc infantil municipal de trànsit (karts) per a alumnes
del cicle mitjà i superior de primària i
pràctiques de ciclomotors per a
alumnes de 3r i 4t d’ESO. Aquest es
el desè any de l’activitat Civisme i Urbanitat, on s’expliciten les responsabilitats compartides dels ciutadans i
de l’Ajuntament i les ordenances
municipals. S’hi han inscrit 28 aules,
aproximadament, 800 alumnes.
Aquest serà també el quart any que
es farà un parc infantil de bicicletes,
al pati del CEIP Fray Luis de León,
destinat als alumnes del primer cicle
de primària, on s’han inscrit un total
44 aules, amb un total aproximat de
1.100 alumnes. Aquesta activitat es
fa en col•laboració amb el Servei Català de Trànsit de la Generalitat.

Horario especial
del cementerio
Ante la proximidad de la fiesta de Todos los Santos, del 27 de octubre al 2
de noviembre el cementerio municipal estará abierto de 8 a 18 h. Además, del 28 de octubre al 1 de noviembre habrá un servicio de autobuses
que, cada media hora, cubrirá el itinerario Cementiri-Bosc Llarg.

En este sentido, se llevará a cabo la
conexión de la calle de Valentí Escalas con Listz, extremo que permitirá
la descongestión de la calle de Jacint
Verdaguer y enlazará el barrio con
Badalona. Se expropiarán 91 viviendas y se construirán otras 86 viviendas públicas para jóvenes y una plaza de 1.388 m 2, además de
aparcamientos y locales comerciales. El coste previsto es de 26 millones de euros.
Otra operación es la que se llevará a
cabo en el pasaje de Sant Pasqual,
que permitirá la conexión de la calle
del Bruc con Circunval•lació. En este
caso se invertirán 20,8 millones, se

derribarán 78 viviendas y se construirán 88 viviendas públicas para
jóvenes y una plaza de 546 m2.
Finalmente, en el pasaje de la Victòria, y a través de acuerdos con REGESA, se están derribando antiguas viviendas para construir nuevas. En
este caso, se abrirá la calle a la circulación de vehículos, se derribarán 44
viviendas y se construirán 60 en una
operación que costará 14,4 millones.
En el Fondo confluyen otros proyectos de gran calado como la instalación de escaleras mecánicas, la
nueva línea de metro o las campañas municipales para ayudas en la
rehabilitación de viviendas e instalación de ascensores.

El 28 de octubre vuelven los bailes
dominicales de la tercera edad

E

l próximo 28 de octubre se reanudarán los bailes que cada domingo por
la tarde se celebran en el pabellón de Can Sisteré para la tercera edad colomense. Esta actividad es gratuita y está diseñada para un colectivo humano
que realiza una función social de primer orden. Los bailes se iniciaron este
año y han tenido una gran acogida. Cada domingo se reúne en el polideportivo un gran número de personas dispuestas a disfrutar de su tiempo de ocio.

Concurs de Fotografia
Josep M. Miejimolle

El barrio del Centre
cierra el programa
de fiestas

Amb motiu del pubillatge, el Patronat
pro Aplec i Amics de la Sardana del
CEP organitzen el 1r Concurs de Fotografia Josep M. Miejimolle amb el
lema “Sardanes i tradicions populars
catalanes”. Les bases estan disponibles al carrer de Sant Josep, 20. Més
informació, al tel. 93 385 99 41 i a
puigcastellar@puigcastellar.cat.

Anunci d’oferta
de contractació
ó
Del 22 al 29 d'octubre d'enguany, ambdós inclosos, es podran presentar instàncies per prendre part en el procés de selecció d'un llicenciat/da en ciències de la informació, amb
caràcter temporal (des del 5 de novembre de
2007 fins al 31 de desembre de 2008), per tal
d'implementar un sistema de comunicació amb
els ciutadans.
Es valoraran coneixements de periodisme digital, així com en gestió de bases de dades.
Els aspirants que desitgin prendre part en
aquesta convocatòria hauran d'adjuntar a la
instància fotocòpia del DNI i currículum amb la
documentació acreditativa dels mèrits al•legats.
Les sol•licituds es podran presentar a l'Oficina
d'Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 hores,
i divendres de 8.30 a 14.30 h.

Tècnics finlandesos van
visitar la instal·lació esportiva
del parc d’Europa

E

l 5 d’octubre, una delegació de tècnics finlandesos va visitar la instal•lació
esportiva del parc d’Europa i va ser testimoni d'una sessió en què participaven
usuaris del grup de gimnàstica del Centre de Dia Puig Castellar. Santa Coloma,
com se sap, disposa de quatre jocs d’aquest tipus (parc d’Europa i places de
l’Olimpo, de Pau Casals i de Xavier Valls), que estan dissenyats pensant en la
realització d'exercicis per millorar la mobilitat i l’agilitat en persones grans o amb
mobilitat reduïda. Dintre de les activitats organitzades per Esport i Salut, s'inclou
la utilització d'aquests elements de manera rotativa. Les persones que vulguin
més informació han de telefonar al 93 386 76 08.

La programación de fiestas de barrio se cierra este fin de semana en
el Centre. Entre otras actividades,
hay que destacar la fiesta infantil, el
homenaje a la tercera edad y el baile del sábado o la exposición de bolillos, el espectáculo de humor y las
habaneras del domingo. Más información, en la calle de la Pedrera, 1.

30 aniversario de la
Romería de la Virgen
de la Sierra
Para conmemorar el trigésimo aniversario de la Romería de la Virgen
de la Sierra se inicia el día 20 (20 h.)
un ciclo de conferencias en la sede
de la Colonia Egabrense. “Relaciones históricas entre Andalucía y Catalunya” es el tema que expondrá
Francisco Hidalgo, delegado en Catalunya de la Junta de Andalucía.

ACTUALITAT
Can Sisteré ofereix una mostra
amb 25 escultures de Joan Miró

D

ijous passat, l'alcalde de Santa
Coloma, Bartomeu Muñoz, el subdirector general de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya,
Oriol Picas, i la conservadora de la
Fundació Joan Miró de Barcelona,
Teresa Montaner, van inaugurar
l'exposició “Joan Miró. La metàfora
de l'objecte”, que es podrà veure al
Centre d'Art Contemporani Can Sisteré fins al 25 de novembre.
La mostra compta amb vint-i-cinc
peces escultòriques originals de Miró, que conformen un collage on
objectes trobats i funcionals queden unificats pel bronze. Acompanyen l'obra escultòrica esbossos i fotografies que ens apropen a l'àmbit
de treball de l'artista i complementen la seva creació.
La metàfora de l'objecte es dedica a
una de les facetes creatives de Miró
menys conegudes pel gran públic.
Lluny del color que tots identifiquem
amb aquest gran artista, aquí tenim
l'oportunitat d'extreure'n les formes
bàsiques que han format el seu llenguatge tan personal i experimental,
un vocabulari poètic que ha canviat
la nostra forma de percebre i representar el món.
El Centre d'Art Contemporani Can
Sisteré, en col•laboració amb el Ser-

BREUS
"Curs d'alfabetització per a la gent gran
Es posa en marxa un curs gratuït d'alfabetització per a la gent gran. Les classes
es faran els dilluns de 16 a 18.30 h i els dimecres de 16 a 17.30 h al Club Sant
Jordi (av. dels Banús, 110). Les inscripcions s’han de fer al mateix centre.

"Visita al Museu d’Eines del Camp
El diumenge dia 28, hi haurà una visita guiada a Sabadell per veure les cases
modernistes i el Museu d’Eines del Camp, situat dins del parc de Can Deu, on
se celebrarà la festa de la carabassa. Més informació i inscripcions, al Centre
Excursionista Puigcastellar, al carrer de Sant Josep, 20 (telèfon: 93 385 99 41).

"Monitores deportivos
L'Associació Esport i Salut necesita monitores en el área deportiva para realizar clases de gimnasia de mantenimiento de adultos y tercera edad y actividades infantiles. Los interesados han de presentar el currículum en las oficinas
del polideportivo Nou, calle de Jacint Verdaguer, 22-24 (tel. 93 386 76 08).

"Curso de yoga y ‘tai-cchi’

vei d'Educació, es planteja amb
aquesta exposició l'objectiu d'encetar un diàleg entre l'art contemporani i la ciutadania. Per això s'han programat visites guiades adreçades a
diferents públics.
Aquelles persones, centres educatius o entitats socials que estiguin
interessades a apropar-se mitjançant una visita guiada al món creatiu de Joan Miró han de trucar al telèfon 93 462 40 53 de 9 a 14 h.
“Joan Miró. La metàfora de l'objecte” es podrà visitar a Can Sisteré del
18 d'octubre al 25 de novembre, de
dimarts a dissabtes de 17 a 21h i dissabtes i diumenges d'11 a 13.30 h.

La asociación Esport i Salut está realizando un curso de yoga y tai-chi dentro
del programa de actividades físicas para adultos. El de yoga se lleva a cabo
en el Centre Cívic de Can Mariner, los martes y jueves (de 9.30 a 11 y de 17 a
21.30 h.) y el de tai-chi es en el polideportivo Nou, los lunes y jueves (de 20 a
21 h). En breve comenzará un nuevo grupo de tai-chi los martes y jueves de
10.30 a 11.30 h. Más información, en la calle de Jacint Verdaguer, 22-24.

"Elecciones en la Coordinadora de Dones
La Coordinadora de Grups de Dones celebrará el 29 de octubre elecciones
para renovar su junta directiva. Los grupos interesados han de presentar su
candidatura antes del día 25. Más información, en la calle de Pompeu Fabra,
22-24, y en el teléfono 93 466 24 52.

"Aniversario de la Casa de Huelma
Los días 19, 20 y 21 de octubre tendrán lugar los actos de celebración del XIII
aniversario de la Casa de Huelma. Hoy viernes llegan autocares con viajeros
procedentes de esa localidad jienense; a las 20 horas habrá una recepción
en el centro (calle de Sants, 52) a la que asistirán representantes de las corporaciones municipales de Huelma y Santa Coloma de Gramenet. Finalmente, para el sábado (22 h.) se ha previsto una cena de hermandad y un baile.

"Videofòrum a l’Àrea Cultural Oriol

LA FOTO

El diumenge 21 d’octubre (17 h), l’Àrea Cultural Oriol (carrer Nou, 4) celebrarà una sessió de videofòrum amb la projecció de la pel•lícula Vete y vive,
de Radu Mihaileanu, premi del púbic al Festival de Cinema de Berlín de 2005.

"Cursos en el barrio del Fondo
Continúan abiertas las inscripciones para los cursos de gimnasia de mantenimiento, patchwork y esmaltes al fuego. Más información, en el Centre Cívic
del Fondo (calle de Wagner, 19; teléfono 93 462 40 67).

"Cursos al Centre Rellotge XXI
Està obert el termini d'inscripcions per als cursos d’automaquillatge i estètica,
autoestima i tècniques de relaxació i dansa del ventre del CRIJ Rellotge XXI (c.
Rellotge, 21; tel. 93 392 10 46). Els tres cursos tenen una durada de 8 sessions
i un preu de 40 €. A més, encara queden places per inscriure´s al casal infantil
on es fan activitats de reforç escolar, tallers i ludoteca, de dilluns a divendres de
17 a 19.15 h. El preu mensual de l'activitat és de 23 €. El Centre disposa de places per als joves interessats a fer reforç d'ESO i batxillerat i un curs d'Office.

"Cursa per la Vida

MÁS EQUIPAMiENTOS DEPORTIVOS. El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el consejero delegado de GISA —la empresa constructora de la L9—, Xavier Casas, entre otras personalidades, visitaron el pasado día 16 las obras de
construcción de los equipamientos deportivos Can Zam. Son dos campos de
fútbol de hierba artificial, uno de los cuales ya está en funcionamiento. Las obras
del otro campo y de los respectivos vestuarios están en fase de ejecución.

L'Ajuntament, l'Institut Municipal d'Esports, la Unió Colomenca d'Atletisme i
l'Associació Espanyola Contra el Càncer conviden a tots els colomencs a participar en la festa que tindrà lloc el 21 d'octubre, amb la celebració de la Cursa per la
Vida. ”Córrer per una causa justa” és el lema d’aquesta jornada de sensibilització contra el càncer. La cursa començarà a les 10.30 h a les pistes d'atletisme.

"Clases de sevillanas
El Grupo de Mujeres Yoga Kundalini (Dalmau, 25; tel. 625 35 87 62) imparte
clases de sevillanas los sábados. También los sábados (de manera alterna)
hay terapias de crecimiento personal y autoestima.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
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L’Hora del Conte
El dia 24 (18 h), Carmen Uroz narrarà el conte Sota el llit, i a continuació
hi haurà un taller de manualitats.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet, avinguda de la Generalitat, 98-100.

Triballcoloma
El diumenge 21 d’octubre (18 h) se
celebrarà el XII aniversari de Triballcoloma, l’associació que s’encarrega del cicle de música tradicional
Folk SC, amb un ball que estarà
amenitzat pel grup Pocasolfa.
Lloc: Centre de Recursos Juvenils
Mas Fonollar, c/ Sant Jeroni, 1-3.

Auca de les Samperíades
El dia 26 (18 h), tindrà lloc l’Auca de
les Samperiades, activitat que està
dirigida als infants de 8 a 10 anys.
Inscripcions: a la Biblioteca Central
(jardí de Can Sisteré, s/n), de 10 a
14 i de 15.30 a 20.30 h, excepte dilluns al matí).

Informàtica per a adults
El Centre Infantil i Juvenil Rellotge
XXI té obert el termini d'inscripcions per al curs d'informàtica bàsica per a adults que començarà el 6
de novembre. La durada del curs és
de 15 sessions, que s’impartiran els
dimarts i els dijous de 19.15 a 21 h.
Preu: 40 euros.
Informació: al carrer del Rellotge,
21, i a l’adreça electrònica rellotgexxi@yahoo.es.
Telèfon: 93 392 10 46.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 19 d’octubre (20 h), tindrà
lloc un cinefòrum, amb la projecció
de la pel•lícula documental sobre la

Farmàcies
Divendres 19
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dissabte 20
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Diumenge 21
•D
Mn. C. Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dilluns 22
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dimarts 23
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dimecres 24
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Dijous 25
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
•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.

El Museu Torre Balldovina acull
l'exposició ‘On són les dones?’

A

vui, divendres 19 d'octubre
(19.30 h), s'inaugura al Museu
Torre Balldovina l'exposició “On
són les dones? Espais femenins a
l'art català dels segles XIX i XX”,
mostra itinerant produïda per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona en col•laboració amb la Xarxa de Museus
Locals.
L'exposició permet conèixer els
principals escenaris o espais en
què han estat representades les
dones en la pintura catalana dels
segles XIX i XX, a través de l'obra
dels fons de vint museus, entre ells
el Museu Torre Balldovina. La
mostra proposa una nova mirada
que permeti la recuperació de la figura femenina, en molts casos
anònima, com a coprotagonista de
la història social, cultural i econòmica contemporània.
Els diumenges 28 d'octubre i 25 de
novembre, a les 12 del migdia, es
faran visites guiades gratuïtes (no

guerra de l’aigua a l’Estat espanyol
Contracorriente, i un debat posterior amb el seu director, Mario Pons.
A les 22 h, es farà un sopar popular
solidari amb menjar senegalès.
L'endemà, dia 20 (19 h), s'inaugurarà l'exposició fotogràfica “La Patagònia rebel: fàbriques sense patrons”, a càrrec de la seva autora,
Noèlia Pérez, i es projectarà el documental de Daniele Incalterra FASINPAT. Fábrica sin patrón. A les 21
h, música i l’espectacle titulat “Historias de la puta fábrica”, a càrrec
de Desacato. Finalment, el dimecres
24, a les 20 h, se celebrarà l'assemblea de la cooperativa de consum
de productes agroecològics i de comerç just El Cabàs.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

dilluns a divendres de 17 a 21 h, al
carrer de Sant Jeroni, 1-3.
Telèfon: 93 385 55 01.

Esplai L’Espurna
Del 18 al 27 d’octubre, l’esplai
L’Espurna té obert el termini d’inscripcions per a tots els infants que
tinguin entre 7 i 16 anys.
Lloc: parròquia de Santa Rosa, avinguda dels Banús, 104-108.
Telèfon: 93 386 56 81.

‘La pistola de Einstein’

cal inscriure's-hi prèviament)
adreçades a persones de totes les
edats i que estaran complementades amb altre material de suport
com il•lustracions, fotografies, publicacions... Per a més informació
us podeu adreçar al Museu (plaça
de Pau Casals s/n, telèfon 93 385
71 42).

Excursión
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Singuerlín organiza una
excursión a Salou y Montblanc los
días 10 y 11 de noviembre.
Precio: 69 euros.
Información: en el teléfono 93 391
71 10, de 11 a 13 y de 17 a 19 h.

Taller de hip-hop
El CRJ Mas Fonollar obre el període
de inscripció en un taller de hip-hop
per a joves d’11 a 15 anys i en un altre de guitarra. Les classes s'impartiran els dijous de 20 a 21 h en el
primer cas i els dimarts de 17 a 18 i
de 19 a 20 h en el segon. Places limitades.
Inscripcions: fins al 31 d'octubre, de

El 25 d’octubre (20 h) tindrà lloc la
presentació del llibre La pistola de
Einstein, de l’escriptor colomenc
Salvador Redon. En aquest acte intervindrà, a més de l'autor, la regidora de Cultura, Montserrat Olivés;
l’escriptor Rodolfo del Hoyo, i el president d’Acolite, Itmar Conesa.
Lloc: Biblioteca Central.

Xerrada
Avui, 19 d’octubre (19 h), començarà el cicle de xerrades de tardor del
Centre d’Estudis de la Natura. Francesc Sala parlarà del tema “Recerca
paleontològica a la conca d’Isona”.
Lloc: carrer de Sant Josep Oriol, 5.

Aula de la Gent Gran
“Dret a morir dignament”. Aquest
és el títol de la propera xerrada de
l’Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran, que organitza el Centre
Excursionista Puigcastellar, i que
tindrà lloc el dia 24 (17.30 h). La ponent serà Aurora Bau, professora
d’antropologia i membre de l’Associació Dret a Morir Dignament.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Donació de sang
El Banc de Teixits de l’Institut Català
de la Salut destacarà el dia 21 una
unitat mòbil perquè tothom pugui
donar sang.
Lloc: passeig de Llorenç Serra.
Horari: de 9.30 a 14.30 h.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 1 d'octubre de 2007, va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual del PERI Santa Coloma Vella II a la cantonada
esquerra del carrer Mossèn Camil Rossell i el passeig de Mossèn Jaume Gordi d'aquesta
ciutat (PE 151).
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 allegacions 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 informació que preveu l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme.
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