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ELS SECRETS DEL TEMPS
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Un miler d’escolars
participen en el parc
infantil de bicicletes del
CEIP Fray Luis de León

al 23 de
3 Fins
novembre es

recullen aportacions al
Pla d’acció municipal

Com s'ho fan els meteoròlegs per saber el temps
que farà l’endemà? Mònica López ho explicarà en
una xerrada, que tindrà lloc el dia 15 (20 h) a la Biblioteca Central, i detallarà
com s'elaboren els mapes:
des de l'observació de
les dades meteorològiques, fins als models numèrics. Mònica López
parlarà des de la seva experiència en la meteorologia a la Televisió de Catalunya.

El total consolidado de las partidas municipales supera los 157 millones de euros

El pleno aprueba de manera inicial
el presupuesto de 2008, que aumenta
la inversión en mejoras sociales
El presupuesto municipal de Santa Coloma para el
próximo año consolida la universalización de los
libros de texto en los centros educativos de la ciudad, garantiza el plan de instalación de escaleras
mecánicas e incrementa en medio millón de euros
la dotación del Servicio de Atención Domiciliaria,
entre otras intervenciones destacadas. Aprobado
de manera inicial por el pleno del pasado 29 de
octubre, el presupuesto asciende a
157.541.307,08 euros y, en su conjunto, supone
un refuerzo a las políticas sociales que el Ayuntamiento tiene previsto desarrollar a lo largo de
2008. Apoyado por el grupo socialista, recibió el
voto en contra del PP, mientras que ICV-EEUiA y
CiU se abstuvieron.
El presupuesto municipal consolidado de 2008,
que se eleva a 157.541.307,08 euros, engloba los
ingresos y gastos del Ayuntamiento y de las empresas y patronatos municipales (Institut Municipal d'Esports, Patronat Municipal de la Música,
OAL Grameimpuls, Gramepark SA, Grameimpuls
SA y Grametres SA). El presupuesto se ha aprobado en un contexto favorable por lo que respecta al
endeudamiento y al remanente de tesorería, que
ha pasado de estar en número rojos (año 2003) a
alcanzar la cifra de 24.543.571 euros en 2006.
Los ingresos por habitante, que mantienen un ritmo equilibrado, serán de 651,75 euros, y de esa
cantidad sólo 247,95 proceden de impuestos y tasas municipales (un 38,04%).
El capítulo de gastos comprende el gasto corriente y la amortización de la deuda, y también se incrementa en un 5,5% respecto al año anterior. El
municipio gastará 592,39 euros por habitante en
el ejercicio 2008.
Por lo que respecta a las inversiones, 2008 traerá
importantes novedades. Se destinarán
13.080.151,86 euros a diferentes proyectos, en-

El capítulo de inversiones
incluye la rehabilitación de
centros escolares, el
multiequipamiento del Fondo
y la Biblioteca de Singuerlin

tre los que destacan el Plan de Mejora de la Movilidad y Accesibilidad, el hogar para personas con
discapacidad, el Centre Cívic del Llatí, el nuevo
edificio del mercado del Fondo, la Biblioteca de
Singuerlín, el Plan de Mejora de los Centros Escolares o la renovación informática y del mobiliario
municipal.
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Los presupuestos
inciden en mejoras
sociales como la
gratuidad de los libros
de texto
"VIENE DE LA PORTADA
Los presupuestos hacen hincapié
en mejoras sociales tan importantes
como la consolidación de la gratuidad de los libros de textos para los
escolares de Santa Coloma. En esa
misma línea, se incrementa en
500.000 euros el Servei d'Atenció
Domiciliària.
El mantenimiento de la capacidad
inversora es vital para el presente y
el futuro de la ciudad. Por esta razón, las inversiones municipales se
completan frecuentemente con
aportaciones de otras instituciones.
En general, se produce una contención de los gastos de personal, excepto en la creación de cinco nuevas plazas para la Policía Local que
se suman a las diez que fueron establecidas hace dos años.
Respecto al año anterior, se incrementan las partidas destinadas al
ámbito “acción sobre las personas”
en un 9,84% y a la “acción sobre el
territorio” en un 3,07%. Por último,
también aumentan en un 2,29% las
partidas destinadas a sanear la
deuda municipal, datos que quedan
resumidos en el cuadro adjunto.

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2008
AJUNTAMENT
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
OAL GRAMEIMPULS
GRAMEPARK, SA
GRAMEIMPULS, SA
GRAMETRES, SA
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR
AJUSTOS CONSOLIDACIÓ
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT

ACCIÓ SOBRE LES PERSONES

educatives complementàries, es
duu a terme des del 5 de novembre
el 4t Parc Infantil de Bicicletes, en
conveni amb el Servei Català de
Trànsit. El circuit s’ha ubicat al pati
de l’escola Fray Luis de León.
Les pràctiques les realitzen amb bicicletes de dues rodes els alumnes
de 1r i 2n de primària que en saben
i de quatre els que no en saben gaire. Les sessions, impartides per la
Policia Local, tenen una durada d’una hora, i es fan en grups de 8 alumnes. Els objectius són ensenyar hàbits de comportament i prudència,
assolir uns coneixements elemen-

! FESTA DE TARDOR. El dissabte 10
de novembre, a les 17.30 h, el Grup
de Joves de Singuerlín celebrarà la
festa de la tardor al carrer de Tarragona, 12. Hi haurà, entre altres
atractius, castanyes, moniatos, beguda i teatre per als nens.

DESPESA
PER HABITANT

SERVEI

ANY 2008

DIRECCIÓ ÀREA SERVEIS A LA PERSONA

1.910.640

15,84

ESPORTS

2.307.076

19,14

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

4.402.555

36,52

MEDI AMBIENT
SEGURETAT CIUTADANA

444.960

3,70

7.079.487

58,70

DIRECCIÓ SERVEIS DE CULTURA

139.695

1,16

CULTURA I JOVENTUT

2.917.215

24,20

EDUCACIÓ I INFÀNCIA

3.928.973

32,59

ESCOLA DE MÚSICA

721.764

5,99

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

433.110

3,59

95.576

0,79

DIRECCIÓ BENESTAR SOCIAL
CONVIVÈNCIA I CIVISME

1.058.136

8,78

BENESTAR SOCIAL

4.670.256

38,74

DIRECCIÓ SALUT, CONSUM I DONA

86.944

0,72

SALUT I CONSUM

707.488

5.87

DONA

237.753

1,97

ACCIÓ SOBRE EL TERRITORI
DIRECCIÓ SERVEIS AL TERRITORI

1.363.647

11,31

VIA PÚBLICA

7.611.295

63,13

MANTENIMENT D’EDIFICIS
NETEJA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

El 4t Parc Infantil de Bicicletes
aplega un miler d’escolars

D ins del Programa d’activitats

89.179.218,64
2.307.076,41
721.764,18
1,00
66.067.743,00
4.204.374,70
254.143,78
162.734.321,71
5.193.014,63
157.541.307,08

tals sobre normes i senyals de trànsit i conèixer les normes bàsiques
com a usuaris de bicicletes.
S’hi han inscrit al voltant de mil
alumnes de 1r i 2on de primària de
14 escoles públiques i de 5 escoles
concertades, amb un total de 42 aules. Les classes finalitzen el 16 de
novembre.

995.296

8,25

12.878.746

106,82

2.447.617

20,27

Obert el termini per
participar en el Concurs
de Fotografia Josep
Maria Miejimolle
Fins al 29 de novembre resta obert
el termini de presentació de fotografies relacionades amb la sardana o qualsevol altra manifestació de
la cultura popular catalana al I Concurs de Fotografia Josep Maria Miejimolle. Amb les obres guanyadores
i una selecció de les millors imatges,
s'inaugurarà el 29 de desembre
una exposició a la seu del Centre
Excursionista Puigcastellar, que es
podrà visitar fins al 17 de gener.
Per a qualsevol consulta sobre les
bases, cal trucar al 93 385 99 41 de
dilluns a dijous de 19 a 21 h.

Nous cursos
de català
L'Heura inicia el novembre tres cursos de català de nivell bàsic en horari
de matí, tarda i vespre i un curs de nivell inicial en horari de tarda. Els cursos de nivell bàsic van adreçats a persones que entenen el català però que
no el parlen i el curs de nivell inicial
s'adreça a aquelles persones que no
l'entenen. Més informació, al carrer
de Rafael Casanova, 85, 3r (tel. 93 385
14 61) de 9 a 13.30 h i, a les tardes (excepte divendres), de 15.30 a 17.30 h.

Obres a l'entorn
del parc dels Pins

Lliurament dels
Premis Climent Mur

Amb motiu de les obres d'urbanització dels carrers de l'entorn del parc
dels Pins (Motocròs), la cruïlla dels
carrers de Núria i Pirineus està tancada al pas de vehicles des del 5 de
novembre. L’accés de pujada al carrer de la Circumval•lació es fa a través del carrer d'Olot. Es preveu que
les obres acabin la setmana que ve.

El dia10 (21 h) tindrà lloc l’acte de
lliurament dels Premis Climent Mur a
l'Auditori Can Roig i Torres de la nostra ciutat. Les persones guardonades i les entitats que les van proposar
són les següents: Eloisa Albenca
(Consell Pastoral de la parròquia de
Sant Joaquim), Resurrección García
(PP), Jokin Goiburu (IVC-EUiA), Mari
Carmen Hueso (Asociación Española contra el Cáncer), Julián Játiva López (AV de Can Franquesa), Eduard
Juanola (Amics de la Sardana), José
Antonio Molina (Centre Obert Rialles), Miquel Lluís Muntané (grup
d’amics), Pablo Ocampo (Narcòtics
Anònims), Sotero Vega (parròquia
de Santa Eulàlia de Vilapiscina).

Nova regidora del PP colomenc
El passat dia 29 d’octubre va prendre possessió del seu càrrec a la corporació municipal, com a regidora del grup del Partit
Popular, María Linarejos Muñoz Gómez,
en substitució d'Eduardo Bolaños Rodríguez, que ha renunciat al càrrec per motius personals. La nova regidora va néixer
el 1948 a Linares (Jaén) i resideix a Santa
Coloma de Gramenet des del 1994. És secretària d’afiliació del PP a la nostra ciutat i membre de la junta comarcal
d’aquest partit al Barcelonès Nord.

! XX ANIVERSARIO. El Grup de Dones del Barri Llatí (Beethoven, 1113) celebra el 20 aniversario el día
14 (18 h.) con una charla sobre el
tema “Aplicación práctica de la Ley
de Dependencia”, que irá a cargo
de Encarna Zurita y Nico Villena.
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Hasta el día 23 se recogen
sugerencias para el Plan de
Acción Municipal 2008-2
2011

L

a campaña de recogida de
opiniones y sugerencias de la ciudadanía para la elaboración del
Plan de Acción Municipal (PAM)
del período 2008-2011 está en
pleno proceso de recogida de los
cuestionarios. Hasta el día 23 de
noviembre todas las personas que
lo deseen pueden depositar su
opinión sobre las cuatro líneas temáticas planteadas por el Ayuntamiento para favorecer la participación: una Santa Coloma para las
personas, un espacio público y
una ciudad que se renueva y
avanza, una Santa Coloma cada
vez más implicada y una ciudad
sostenible y comprometida con el
medio ambiente.
Los centros cívicos, las bibliotecas
Central y Can Peixauet y la Oficina
de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Ayuntamiento
son los puntos de entrega de las
encuestas cumplimentadas que ya
han sido facilitadas a todos los domicilios de la ciudad.
A través de la web municipal
Para mayor comodidad, también
se puede participar desde casa

mediante el mismo documento de
consulta en formato electrónico
que facilita la página web municipal (gramenet.cat).
El día 24 de noviembre se celebrará una nueva sesión del que es el
órgano de mayor participación de
la ciudad, el Consell de Ciutat, donde las entidades que lo forman
(asociaciones, peñas, sindicatos,
partidos y otros colectivos de Santa Coloma de Gramenet) deberán
emitir un dictamen global de recomendaciones o propuestas para
que el equipo municipal de gobierno las contemple en el próximo
PAM.
Este proceso de recogida de opiniones y sugerencias al PAM que
lleva a cabo el Ayuntamiento de
nuestra ciudad, abierto a toda la
ciudadanía, es una experiencia innovadora en materia de participación ciudadana y tiene la finalidad
de mejorar la implicación de los
vecinos y vecinas en los proyectos
de futuro que se hayan de llevar a
cabo en su propia ciudad, dándoles la oportunidad de expresar su
opinión para que el resultado sea
el más satisfactorio para todos.

LA FOTO

Lliurats els Premis ACI a la
Qualitat Ciutadana del Comerciant

S

olís, Casa Hernández i Materials Lozano són els guanyadors dels Premis ACI
a la Qualitat Ciutadana del Comerciant, que s'atorguen a proposta d’entitats veïnals i socials. El 27 d'octubre, el Palauet Montcada va acollir el 20è aniversari de
l'ACI i la XII Nit del Comerç, on es van lliurar els premis als propietaris d'aquests establiments (a la foto, amb l'alcalde, Bartomeu Muñoz, i el president de l'ACI, Antoni Antonijoan). El convidat d'honor fou el president de Tele Taxi, Justo Molinero.

BREUS
!Conferència a l’EOI sobre ser i estar

La catedràtica de filosofia i autora dels llibres Quién educa a quién i El placer
de mirar, Lali Bosch, oferirà la conferència “Ser i estar, una reflexió sobre pensament i llenguatge” el 19 de novembre (17.30 h) a la sala d’actes de l’Escola
Oficial d’Idiomes (c. Victor Hugo, 54-56) . L’entrada és oberta a tothom.

!El Club Satori, en torneos internacionales
Recientemente, un equipo de la Satori Karate Kyokushin Unión ha participado en
el torneo Waterpoot Cup en Sneek (Holanda), en el que se citaron deportistas de
Lituania, Francia, Suecia, Bélgica, Inglaterra y de la propia Holanda. Además, el
Club Satori también ha participado en el torneo internacional de Sorocaba (Brasil) con tres de sus mejores luchadores: Jonathan Tineo, Richard Tineo y Alberto
Santamaría. En esta ocasión, Jonathan se impuso en la final a Marcio Cabral.

!Castanyada popular a les Oliveres
El Casal de les Oliveres (Pep Ventura, 1) serà l’escenari d’una castanyada el dia
10 (19 h), oberta a tothom. La festa està organitzada per les entitats del barri.

!Taller de reciclatge per a pares i mares
El dia 15, de 15.30 a 16.30 h, tindrà lloc a la Biblioteca Central un taller per
mares i pares sobre reciclatge, solidaritat i creativitat, que dirigirà Chone Orellana. D’altra banda, una mica més tard (18 h), dins de L’Hora del Conte, Sílvia
Barragán narrarà Quina gran idea!: Tim a la lluna.

!Jornada vecinal en Can Franquesa
La Asociación de Vecinos de Can Franquesa celebrará el día 13 (Còrdova, 45;
17.30 h.) una jornada para recoger opiniones sobre las actuaciones que precisa el
barrio. Las conclusiones se enviarán como aportación al Plan de Acción Municipal.

!Charla para pacientes de fibromialgia
L'EXPEDICIÓ AL KHAN TENGRI, AMB L'ALCALDE. Els alpinistes del Centre Excursionista Puigcastellar (CEP), Pedro Alcaraz, Cesar Armengod, Paco Justicia
i Josep M. Càrdenas, que el passat 16 d'agost van assolir el cim del Khan Tengri (7.010 metres), van mantenir el 24 d'octubre una reunió amb l'alcalde,
Bartomeu Muñoz, que els va felicitar per l'èxit de la seva expedició. A la imatge, un moment de la trobada, en la qual van participar també el president del
CEP, Rafael Trias, i altres membres de l'entitat excursionista colomenca.

La Asociación de Afestados/as de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
organiza una charla sobre los temas “Cómo afrontar el dolor” y “Cómo combatir el insomnio”, que tendrá lugar el día 14 (18 h.) en el Centre Cívic del Riu
(Pompeu Fabra, 22-24). La ponente será la psicóloga Lídia Moreno.

!Curso de informática
La Asociación de Vecinos del Raval inicia un curso de informática los martes y jueves por la tarde. Más información, en la calle de Monturiol, 20 (tel. 93 466 83 51).

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Curs d’orientació i GPS
El Centre Excursionista Puigcastellar organitza un curs d’orientació i
GPS del 17 al 25 de novembre.
Inscripcions: al carrer de Sant Josep,
20 i al telèfon 93 385 99 41(a/e:
electrònica puigcastellar@puigcastellar.cat).

Sevillanas y castañuelas
La asociación Gresol Blau organiza
un curso de sevillanas y otro de castañuelas.
Información: en el Casal Pirineus
(Pirineus,118) y en el teléfono 93
468 05 15 (tardes).

Aula de la Gent Gran
“Procés de creació d’una novel•la”.
Aquest és el títol de la propera xerrada de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, que tindrà lloc
el dia 14 (17.30 h). La ponent serà
Maria Barbal, escriptora.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

Sortida
El Centre Excursionista Puigcastellar organitza una sortida guiada, el
diumenge 11 de novembre al matí,
al refugi antiaeri de la guerra del 36
i a l’ermita i el claustre de Sant Pau
del Camp.
Informació: carrer de Sant Josep, 20.
Telèfon: 93 385 99 41.

Curso de informática
La Asociación de Vecinos del Raval
organiza un curso de iniciación a la
informática. Las clases se impartirán los martes y jueves de 18 a 20 h.
Precio: socios, 50 €; no socios, 60 €.

Farmàcies
Divendres 9
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rosell, 63-69
Dissabte 10
•D
Sant Jeroni,13 / Irlanda, 53
Diumenge 11
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dilluns 12
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
Dimarts 13
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dimecres 14
•D
Perú, 28 / passatge d’en Caralt, 22
Dijous 15
•D
Av. Banús, 34 / Sant Carles, 42
•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.

L’Auditori programa quatre
classes magistrals per apropar
la música a un públic divers

L

es classes magistrals són sessions divulgatives, impartides per
músics i especialistes, adreçades a
un públic divers interessat a introduir-se en el coneixement de la
música tradicional i popular catalana. Formen part de la programació oficial d’actes del projecte cultural Santa Coloma Ciutat Pubilla, i
es conformen en quatre sessions.
La primera va tenir lloc el dia 8 de
novembre i les properes seran els
dies 13 de desembre, 17 de gener i
21 de febrer, sempre a les 21 hores, a l’Auditori Can Roig i Torres.
L’entrada és lliure. Podeu fer les
vostres reserves d’entrada tru-

Información: los martes, de 19 a 21
horas, en la calle de Monturiol, 20.

Conferència
Avui, 9 de novembre (19 h), tindrà
lloc una xerrada sobre l’estudi d’un
poblat neolític a les bòviles de Badalona. El ponent serà Joan Vicente.
Lloc: Centre d’Estudis de la Natura,
carrer de Sant Josep Oriol, 5.

Excursión
El Casa de la Gent Gran Albert Francàs prepara una excursión de cuatro días a Benidorm, Elche, Guadalest y Alicante.
Precio: 159 euros.
Información: rambla de Sant Sebastià, 46.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 9 de novembre, a les 20.30 h, la
cooperativa de consum El Cabàs organitza una xerrada sobre les grans

cant, de dilluns a divendres, al telèfon 93 462 40 53 (de 9 a 14 h).

superfícies comercials, amb la presentació del llibre Supermercados
no, gracias, a càrrec d'Albert Sales,
del SETEM. L'endemà, dia 10, a les 22
h, tindrà lloc un espectacle de dansa
del ventre per Les Tres Amateurs. Finalment, diumenge 11, a les 19 h, es
projectarà la pel•lícula El taxista ful,
de Jordi Solé, un fals documental sobre la vida d'un home aturat que roba taxis a la nit per poder treballar de
taxista i que després els torna durant
el dia amb part de la recaptació per
la gasolina i el desgast del cotxe. Tots
els actes són oberts i gratuïts.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

Cursos de formació
TAU iniciarà properament accions
formatives subvencionades de català (preparació per al nivell C), Access i el nou Pla general comptable
per a treballadors en actiu.
Informació: rambla de Sant Sebastià,
38-40 (tel. 933 862 697).

Anunci
Per Decret d'Alcaldia, núm. 5114/2007,
de 26 d'octubre, s'ha resolt iniciar el corresponent expedient de licitació, mitjançant procediment negociat, per a l'explotació del servei de bar del Casal
Municipal de Riera Alta de la ciutat i obrir
el període de licitació perquè es puguin
presentar proposicions per prendre part
en l'esmentat expedient, amb subjecció
al text refós del plec de clàusules d'explotació dels casals municipals i centres
cívics de Santa Coloma de Gramenet
aprovat per la Comissió de Govern, en la
sessió del dia 26 de novembre de 2002.
Les persones interessades poden presentar les seves ofertes des del dia següent a
la publicació d'aquest anunci en el full
informatiu L'Ajuntament Informa, i per un
període de 10 dies naturals, a l'Oficina
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC),
en els horaris següents: de dilluns a dijous,
de 8.30 a 17.30 hores, i els divendres de
8.30 a 14.30 hores. També estarà a disposició dels interessats/des a la web municipal www.gramenet.cat, el text refós del
plec de clàusules d'explotació, la instància i l'anunci, corresponent a aquest contracte.
Per a qualsevol consulta podeu adreçarvos al Servei Participació Ciutadana,
Convivència i Ciutadania, situat a la primera planta de l'Ajuntament o al telèfon
93 462 40 63.

Edicte
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió celebrada en data 29 d'octubre de 2007, va
aprovar inicialment la modificació de les
Ordenances fiscals i les de preus públics
per a l'any 2008.
D'acord amb allò establert en l'article 17 i
següents del Real decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l'expedient tramitat per a
l'adopció dels esmentats acords s'exposa al públic per un termini de trenta dies
hàbils comptats des del dia següent al de
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest període d'exposició pública els interessats podran examinar l'expedient a les oficines de la Intervenció de
Fons d'aquest Ajuntament i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En
cas de no haver-hi cap reclamació, els
acords provisionals esdevindran definitius.

RECOGIDA
GRATUITA
DE MUEBLES
93 385 73 12

Jornada de responsabilitat
social empresarial

A vui, 9 de novembre, de 9 a 12 h, té lloc a la Masia del Recinte Torribera
la jornada de responsabilitat social empresarial “La qualitat de les condicions
laborals”. L'acte està organitzat per la societat municipal Grameimpuls i comptarà amb la participació del diputat i professor de ciències socials a ESADE, Antoni Comín, entre altres experts i representants institucionals. Aquesta jornada s'emmarca en el projecte Equal Ressort, subvencionat pel Fons Social
Europeu, que té per objectiu sensibilitzar les PIME en els beneficis que suposen per a l'empresa les bones pràctiques de responsabilitat social.
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